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Förord 

När vi nu satt punkt för denna studie, vårterminen 2010 vid Affärssystemsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad, vill vi passa på att tacka de som varit med och hjälpt oss under 
arbetets gång. För det första alla respondenter som ställt upp och bidragit med kärnfulla 
insikter. Utan Er hade inte genomförandet av denna studie varit möjlig. Dessutom vill vi tacka 
vår handledare Ewa Zimmerman som pushat oss genom hela arbetsprocessen och bidragit 
med konstruktiv kritik som hjälpt oss att hitta rätt spår när vi gått vilse. Slutligen vill vi tacka 
våra studiekamrater som bidragit med många tips och råd.  

Då denna uppsats utgjort den sista etappen på vår studietid ser vi nu fram emot att kliva ut i 
arbetslivet med de färska kunskaperna inom ämnena affärssystem och informatik. 

 

 

Jesper Orshammar    Rikard Savolainen 

 

 

  



  

Abstrakt 

Ett affärssystem är i dag en  viktig del i ett företags verksamhet. Affärssystemet möjliggör en 
integrering  av företagets affärsprocesser vilket leder till ökad kontroll och underlättar det 
dagliga arbetet för de anställda. Affärssystem är således komplexa system, vilket främst visar 
sig vid implementeringsarbetet av ett affärssystem. Implementeringen av affärssystemet 
innebär ofta betydande förändringar inom verksamheten. Dessa förändringar ger inte sällan 
upphov till motstånd från de anställda. Ett sätt att säkerställa kvalitén på affärssystemet och 
minska det potentiella förändringsmotståndet är att involvera de framtida användarna vid 
implementeringsprocessen av affärssystemet. Implementeringsprocessens intressenter är dock 
inte bara slutanvändarna, utan även företagsledningen och systemleverantörens konsulter.  

Syftet med denna studie är att identifiera avgörande faktorer för att lyckas med 
användarinvolvering vid implementeringsprocessen av affärssystem. För att kunna göra detta 
ämnar vi först kartlägga var i implementeringsprocessen av affärssystem användarna 
involveras, och sedan kartlägga hur användarna involveras . Utifrån den grund ämnar vi även 
undersöka de intressenter som berörs användarinvolvering vid implementeringsprocessen av 
affärssystem för  identifiera respektive intressents avgörande roll för implementeringen. 

Studien har bekräftat de enligt teorin avgörande faktorerna för att lyckas med 
användarinvolvering vid implementeringsprocessen av affärssystem är: att tidigt involvera 
användarna, att företagsledningen avlastar de involverade användarna från de vardagliga 
arbetsuppgifterna, att konsulten har en god verksamhetsförståelse och kan kommunicera på 
en kunskapsnivå som övriga intressenter kan relatera till, att utbildningen av användarna i 
det nya systemet sker kontinuerligt från projektstart. Vårt egna bidrag är att studien visat att 
ett större krav bör ställas på de involverade användarna i form av den tid som de själva 
behöver lägga ner på implementeringsprojektet. 

Nyckelord: affärssystem, implementeringsprocessen, användarinvolvering, kritiska 
framgångsfaktorer, konsult, slutanvändare, företagsledning. 
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1 Inledning 
I detta inledande kapitel presenteras först bakgrunden till problemområdet där en 
övergripande introduktion ges till viktiga begrepp. Därefter följer en 
problemdiskussion som mynnar ut i problemformuleringen. Slutligen beskrivs syftet 
med studien.   

1.1 Problembakgrund 

Ett affärssystem, eller Enterprise Resource Planning (ERP) system, är i dag ett måste för de 
flesta företag. Ett affärssystem möjliggör för ett företag att integrera verksamhetens processer 
för att underlätta styrning och kontroll. Då ett affärssystem integrerar både mjukvara och 
hårdvara tvärs över en organisations funktioner så medför detta att systemen blir väldigt 
komplexa (Malhotra & Temponi, 2010). Denna komplexitet visar sig inte minst under 
implementeringsprocessen som ofta medför stora risker för företag. Undersökningar visar att 
implementeringar av affärssystem ofta riskerar att bli försenade eller gå över budget (Haft, 
Umble & Umble, 2003; Holland & Light, 1999). Orsakerna till att många implementeringar 
misslyckas är enligt Marakas och O'Brien (2006) att företagsledare och konsulter underskattar 
komplexiteten i planering, utveckling och träning av användarna. Enligt Haft et al. (2003) 
visar undersökningar att två tredjedelar av alla företagsledare anser att en implementering av 
affärssystem allvarligt kan skada deras verksamheter vid oförutsedda problem. 

För att handskas med denna problematik har det tagits fram flertalet implementerings 
modeller och kritiska faktorer för företag att ta i beaktning för att säkerställa en bättre 
planering av projekten som i slutändan ska leda till ett bättre resultat (Sharp, Shehab, 
Spedding & Supramaniam, 2004). Marakas och O'Brien (2006) menar att dessa modeller ofta 
följer ett i förväg bestämt antal steg innehållande nyckelaktiviteter som används som 
hjälpmedel för att driva processen framåt. Bhatti (2005); Lau, Nah och Zuckweiler (2003); 
Holland & Light (1999) redogör för flertalet av dessa nyckelaktiviteter, eller faktorer, som bör 
tas i beaktning för effektivare implementering av affärssystem. Bland annat så nämner 
författarna tydlig kravspecifikation, planering, involvering av företagsledare och 
användarinvolvering.  

Användarinvolvering har länge setts som en viktig faktor för en lyckad implementering av 
affärssystem (Casanovas, Esteves & Pastor, 2003; Lin & Shao, 2000). En implementering av 
ett affärssystem bidrar till en rad förändringar i det berörda företaget. Dessa förändringar kan 
bidra till att det bland de anställda (användarna) uppstår motstånd mot det nya systemet. 
Heiskari (2008); Leonard-Barton och Sinha (1993); Marakas och O'Brien (2006); 
Thavapragasam (2003) menar att en nyckel till att lösa problem som har med 
användarmotstånd att göra är att involvera dem i implementeringsprocessen av affärssystemet. 
Heiskari (2008); Leonard-Barton och Sinha (1993); Thavapragasam (2003) nämner, förutom  
systemacceptans, även systemkvalité som en viktig aspekt där användarinvolvering har en 
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positiv effekt. Vilpola (2008) menar att systemkvalitén går hand i hand med användarnas 
involvering vid upprättandet av en kravspecifikation, dvs. identifieringen av de behov som det 
nya systemet ska uppfylla, i det inledande skedet av implementeringsprocessen. 
Thavapragasam (2003) menar att implementeringen av ett affärssystem kräver samarbete 
mellan funktionella användare av systemet och tekniska specialister. Vilpola (2008) definierar 
fyra intressenter för vilka ett samarbete är centralt vid implementeringsprocessen; konsulten, 
företagsledningen, slutanvändarna och utvecklarna. 

1.2 Problemdiskussion 

Med användarinvolvering som ett centralt begrepp för en lyckad implementering av ett 
affärssystem anser vi det intressant att undersöka begreppet användarinvolvering ytterligare. 
Som nämnts ovan innefattar användarinvolvering inte bara just slutanvändaren, utan lika 
centrala roller har konsulten, företagsledningen och utvecklaren. Vi har valt att avgränsa 
studien till konsulten, företagsledningen och slutanvändaren. Utvecklarens roll kommer 
således inte att tas i beaktning i denna studie. 

Användarinvolvering är enligt oss ett relativt brett begrepp, med inte helt solklara ramar för 
tillämpning. Därför anser vi att det i första hand är intressant att undersöka var och hur i 
implementeringsprocessen som användarna bör involveras för ett lyckat 
implementeringsresultat. Detta för att identifiera kritiska faktorer för användarinvolvering i 
implementeringsprocessen. Då användarinvolvering i mångt och mycket är ett samspel 
människor emellan anser vi det dessutom mycket intressant att ta en närmare titt på de tre 
intressenterna; konsult, företagsledning och användare, för att undersöka samspelet dessa tre 
emellan. Går det att urskönja en kritisk roll för den enskilde intressenten att fylla som är 
avgörande för användarinvolveringen? Vi är intresserade av att se hur avgörande samspelet 
mellan dessa intressenter är för användarinvolveringen under implementeringsprocessen. 
Resonemanget har föranlett följande problemformulering: 

• Vilka faktorer är avgörande för att lyckas med användarinvolvering i en 
implementeringsprocess av affärssystem? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte med denna studie är att först kartlägga implementeringsprocessen av affärssystem 
för att identifiera var och hur i processen användarna deltar. Med denna grund avser vi sedan 
att undersöka de tre intressenternas roller under implementeringsprocessen. Detta för att 
identifiera avgörande faktorer för ett lyckat resultat av användarinvolveringen i 
implementeringen av ett affärssystem. Resultatet av vår studie hoppas vi kunna ge insikt i 
eventuell problematik med användarinvolvering vid implementering av affärssystem. 
Dessutom hoppas vi att studien belyser de tre intressenternas betydelse för 
användarinvolvering, och deras avgörande roller under implementeringsprocessen. 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras den metod vi använt oss av vid genomförandet av studien. 
Först redogörs för vald forskningsansats. Sedan följer beskrivning av 
litteraturgranskning, val av respondenter och beskrivning av datainsamlingsmetod. 
Slutligen presenteras vår metod för analys av insamlad data, samt studiens reliabilitet 
och giltighet. 

2.1 Forskningsansats 

Då vårt syfte med studien var att identifiera avgörande faktorer för användarinvolvering vid 
implementeringsprocessen av affärssystem, ledde syftet in oss på följande val av 
forskningsansats. 

Vi valde en deduktiv ansats då vi ansåg den bäst lämpad för att uppfylla vår egen studies 
syfte. En deduktiv ansats kan kort beskrivas som en strategi där forskaren går från teori till 
empiri, dvs. att forskaren först undersöker teorin för att sedan samla in data empiriskt för att 
se om teorin stämmer överens med verkligheten (Jacobsen, 2002).  

Enligt Jacobsen (2002) måste forskaren även ta ställning till vilken metodansats som ska 
användas under studien. Den kvalitativa ansatsen menar Jacobsen (2002) ligga tätt besläktad 
med den deduktiva ansatsen och den syftar till att undersöka få objekt men på en djupare nivå. 
På dessa grunder valde vi en kvalitativ ansats som vi ansåg lämpa sig bäst för att bilda oss en 
djupare förståelse för problemområdet som vi ämnade undersöka. Eftersom intervjuobjekten 
var relativt få, så gav det oss möjlighet att gå på djupet vid intervjutillfällena.  

2.2 Litteratur 

Efter att vi fastställt vår frågeställning läste vi in oss på teorier tillhörande vårt 
problemområde. Backman (1998) påtalar vikten av att vara påläst på forskningsområdet för 
att utifrån det kunna strukturera det vidare arbetet och utforma en stabil grund för den fortsatta 
studien. Backman (1998) menar att det finns en risk att litteraturgranskningen blir allt för 
omfattande, med resultatet att ”allt som finns skrivet” presenteras i studien. Detta resulterar i 
att studien kommer sakna en tydlig strategi, ett ledmotiv, och att allt som hittats på området 
presenteras. Rapporten blir således endast en inventering av litteratur. Vi inriktade oss således 
på områdena användarinvolvering, affärssystem, samt implementeringsprocessen och dess  
intressenter. Den litteratur vi använde oss av, förutom vår egen studentlitteratur, sökte vi på 
Högskolebiblioteket i Halmstad. För att hitta vetenskapliga artiklar tillhörande vårt 
problemområde använde vi oss av Google Scholar, Samsök och Halmstad University Scholar 
Archive (HUSA). 
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2.3 Val av respondenter 

Ett grundläggande problem i alla undersökningar är att det inte går att undersöka allt, och 
speciellt gäller detta den kvalitativa metoden (Jacobsen, 2002). Eftersom urvalet enligt 
författaren naturligt har sin grund i problemställningen koncentrerade vi oss på konsultföretag 
i affärssystemsbranschen och företag som implementerat affärssystem. Vilpola (2008) nämner 
fyra intressenter som är centrala vid implementeringsprocessen av ett affärssystem; konsulten, 
företagsledningen, användarna och utvecklarna. Då vårt syfte och frågeställning endast rörde 
de tre förstnämnda kom således inte utvecklaren att beaktas i denna studie. 

Vi utgick ifrån närområdet kring Halmstad och kontaktade två konsultföretag, LittleFish AB 
och Montania AB, samt två företag som implementerat ett affärssystem så pass nyligen att vi 
ansåg att kunskapen och erfarenheterna från projektet fanns kvar i företagen, Hestra 
Inredningar AB, Proove International AB. De fyra företagen hittades med hjälp av personliga 
kontakter och sökningar på Google. Respondenterna var fem till antalet och utgjordes av en 
konsult från vardera konsultföretag, en logistikchef och en användare från Hestra Inredningar 
AB samt ekonomichefen från Proove International AB. Viktigt var att samtliga respondenter 
hade erfarenhet av affärssystem och varit involverade i en affärssystemsimplementering.  

Antalet respondenter grundades på att kvalitativa intervjustudier tenderar att vara antingen för 
små eller för stora. Problematiken ligger i att om mängden respondenter är för liten blir det 
svårt att generalisera, och om mängden är för stor är det svårt att göra några mer ingående 
tolkningar av intervjuerna. Ett allmänt intryck av aktuella intervjustudier är att många skulle 
vinna på att ha färre intervjuer och istället ägna mer tid åt att förbereda intervjuerna och 
analysera dem (Brinkmann & Kvale, 2009). 

2.4 Inför intervjuerna 

För att kunna säkerställa att informationen vi fick ut under intervjuerna var relevant för vår 
studies syfte konstruerade vi en intervjuguide (se Bilaga 1). Detta gjordes delvis för att få en 
given struktur på hur intervjun skulle genomföras men även för att garantera att alla delar i 
vår frågeställning behandlades under intervjuerna. Brinkmann och Kvale (2009) menar att just 
detta inledande arbete med intervjuundersökningen är av största vikt eftersom det leder till en 
tydlig struktur av nyckelfrågorna "varför?", "vad?" och "hur?". Intervjuguiden utformades 
efter vår teoretiska referensram där vi tematiserat våra huvudsakliga ämnesområden; 
implementeringsprocessen, intressenter och användarinvolvering. Att tematisera en 
intervjuguide innebär enligt Brinkmann och Kvale (2009) att syftet med studien klargörs – 
studiens ”varför”.  

2.5 Intervju 

Vi valde en öppen intervjuform som samtidigt hade en given struktur i form av vår 
intervjuguide med temaområden och underliggande frågor (se Bilaga 1). Öppna intervjuer 
lämpar sig bäst under följande förutsättningar: när relativt få enheter undersöks, när vi är 
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intresserade av vad den enskilde individen säger och när vi är intresserade av hur individer 
tolkar och lägger mening i ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). Dessutom ges då möjlighet 
att hitta nya infallsvinklar inom ämnesområdet (Brinkmann & Kvale, 2009). Intervjuerna 
genomfördes ansikte mot ansikte med våra respondenter på deras respektive arbetsplatser. 
Detta för att respondenterna ofta blir mer vänligt inställda till att prata om känsliga frågor i en 
bekant miljö, och samtidigt får vi som intervjuare en bättre uppfattning om känslor och åsikter 
som läggs i respondentens svar (Denscombe, 2009).  

För att lättare kunna transkribera data efter intervjun, och dessutom för att bättre kunna följa 
med i samtalet med respondenten, frågade vi inledningsvis om vi fick tillåtelse att spela in 
samtalet. Vi fick klartecken att spela in intervjun vid samtliga intervjutillfällen. Därefter gavs 
en kort introduktion till intervjuguiden (se Bilaga 1). Vi inledde intervjuerna med att ställa 
generella frågor kring affärssystem för att på så vis få igång samtalet och för att lätta på 
eventuella spänningar. Speciellt utformade frågor ställdes till respondenten beroende på 
honom eller hennes roll under implementeringsprocessen (konsult, företagsledare eller 
slutanvändare). Detta för att få djupare insikt i respondentens respektive roll. Samtliga 
intervjuer tog ungefär en timma.  

2.6 Analysmetod 

Vid analysen av vår insamlade data utgick vi ifrån de tre faserna beskrivning, 
systematisering/kategorisering och kombination (Jacobsen, 2002).  

Då vi spelade in samtliga intervjuer med respondenterna började analysarbetet med att 
transkribera inspelningarna till skrivna ord. Detta för att ordagrant få ner på papper vad 
respondenterna sagt under intervjuerna. Detta var ett tidskrävande arbete, men beskrivs 
samtidigt som den mest kompletta form av registrering (Jacobsen, 2002).  

Efter renskrivningen kategoriserade vi vår data utifrån varje respondents svar, och de 
temaområden som vi strukturerat vår teori efter. Med andra ord kategoriserade vi varje 
respondents svar efter mallen för vår intervjuguide; implementeringsprocessen, intressenter 
och användarinvolvering. En sådan kategorisering var nödvändig för att kunna få en överblick 
av vår insamlade data (Jacobsen, 2002).  

Därefter kombinerade vi vår insamlade data med den teoretiska referensram som legat till 
grund för studien. Vi sökte här efter samband och motsägelser för att, i enlighet med vårt 
syfte, identifiera avgörande faktorer för att lyckas med användarinvolvering vid 
implementeringen av ett affärssystem. För att identifiera var i implementeringsprocessens 
olika steg användarna involveras utgick vi från The Bancroft Model (se 3.2). Respondenternas 
svar kopplade vi sedan till de steg som The Bancroft Model beskriver. Vårt andra 
temaområde; intressenter, strukturerades i underrubrikerna konsultens roll, företagsledarens 
roll och slutanvändarens roll. Under varje underrubrik kombinerade vi sedan respondenternas 
samlade åsikter om intressenternas roller med den teoretiska referensramen. I det sista 
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temaområdet; användarinvolvering, kombinerade vi respondenternas generella åsikter om 
användarinvolvering med avgörande faktorer för användarinvolvering som vi identifierat i 
den teoretiska referensramen. Dessa kombineringar låg sedan till grund för vår slutsats.  

2.7 Reliabilitet och giltighet 

Enligt Jacobsen (2002) ställs det två krav på empirin som samlas in i en undersökning: 
empirin ska vara giltig och relevant, samt tillförlitlig och trovärdig. Med giltighet och relevans 
menar författaren att det som undersökningen önskat mäta faktiskt mätts, och att mätresultatet 
är relevant för flera. Med tillförlitlighet och trovärdighet menas det faktum att undersökningen 
måste gå att lita på.  

Jacobsen (2002) menar att kvalitativa undersökningar inte är bättre än de data som forskaren 
samlat in, vilket ställer krav på de källor som använts under studiens gång. Vi anser att de 
källor som använts i denna studie har varit pålitliga, dels då vi har använt flera oberoende 
förstahandskällor, samt att alla respondenter har lång erfarenhet inom sina respektive 
områden. Det faktum att två av respondenterna var involverade i samma projekt skulle kunna 
försvåra en generalisering, men samtidigt anser vi att det även kan stärka trovärdigheten när 
två oberoende personer från samma företag hade samma uppfattning om projektet. Att vi haft 
möjlighet att intervjua respondenterna i enrum på deras respektive arbetsplatser är enligt 
Jacobsen (2002) en avgörande faktor för att respondenten ska känna sig trygg och inte 
påverkas av andra. Samtidigt stärker detta faktum studiens trovärdighet, då Jacobsen (2002) 
generellt menar att besöksintervjun innebär färre och mindre hot mot tillförlitligheten än t. ex. 
telefonintervjuer. Vi var även  noga med att frågorna vi ställde inte skulle vara ledande, då 
ledande frågor kan påverka respondentens svar. 

För att säkerställa att vår insamlade data återgavs riktigt i analysen spelade vi in alla intervjuer 
för att undvika att vi gick miste om viktiga åsikter och mindre upplysningar som vid 
intervjutillfället annars kunde vara svåra att lägga märke till. Vi var dock medvetna om den 
intervjuareffekt som innebär att respondenten kan påverkas av intervjuarens närvaro 
(Jacobsen, 2002). Vi försökte motverka detta genom att vara öppna med syftet med studien. 
Respondenterna och deras företag erbjöds att vara helt anonyma vid intervjun, och i den 
efterföljande rapporten. Detta för att få respondenterna att känna sig bekväma under 
intervjutillfället, och på så sätt medverka till att den information de delgivit oss varit 
sanningsenlig. Efter att empirin sammanställts skickade vi en kopia via e-post av 
respondentens svar till respektive respondent. Vi bad respondenten att se över innehållet och 
bekräfta det . Detta för att säkerställa att vi inte misstolkat något i respondentens svar. 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för studien. 
Första ges en introduktion till  begreppet affärssystem. Sedan följer en beskrivning av 
implementeringsprocessen, kritiska framgångsfaktorer, intressenterna och slutligen 
användarinvolvering. 

3.1 Introduktion till affärssystem  

Begreppet affärssystem eller ERP myntades efter de gamla Material Requirement Planning 
(MRP) systemen under 1980-talet utvecklats till att ha blivit så avancerade att de inte längre 
bara hanterade information för enbart företag med fokusering på produktion. Den fortsatta 
utvecklingen ledde under 1990-talet till att systemen kom att hantera samtliga delar av ett 
företags organisation, exempelvis ledning, logistik och marknad. (Haft et al., 2003; Sharp et 
al., 2004). En integrering av de olika delarna i företaget möjliggjorde förbättrad styrning och 
kontroll, samt att det dagliga arbetet underlättades. Detta innebär idag att företag med ett 
affärssystem kan ta snabbare och bättre beslut gällande sin affärsverksamhet vilket också 
leder till minskade kostnader (Haft et al., 2003; Sharp et al., 2004). 

Enligt Thavapragasam (2003) är ett affärssystem det bästa exemplet på oskiljaktigheten av 
affärsverksamheten och informationsteknologin. Ahituv, Neumann och Zviran (2002); 
Thavapragasam (2003); Sharp et al. (2004); Haft et al. (2003) menar att implementering av 
affärssystem medför mycket större organisatoriska förändringar än ett normalt 
informationssystem (IS). Ahituv et al. (2002); Malhotra och Temponi (2010) menar att det 
beror på att affärssystemet måste integreras med företagets processer för att fungera optimalt, 
vilket enligt Ahituv et al. (2002) betyder att antingen måste affärssystemet anpassas efter 
företaget eller så måste företaget anpassas efter affärssystemet  

Eftersom implementeringar av affärssystem för med sig stora förändringar innebär det även 
risker för företag (Ahituv et al., 2002; Sharp et al., 2004; Thavapragasam, 2003). De 
vanligaste riskerna med implementering av affärssystem är att det överskrider företagets 
utsatta tid och budget för projektet (Haft et al., 2003; Holland & Light, 1999). Författarna 
menar vidare att detta kan bero på flera orsaker t.ex. att ansvariga för projektet är för 
optimistiska med planeringen av tid och budget eller att projektledaren inte har rätt 
kompetens. Den vanligaste orsaken enligt Holland och Light (1999) är dock att 
implementeringsprojekten är stora och komplicerade och därför är det svårt att förutspå 
budget och tidsram. Haft et al. (2003) nämner också att den inskolningsperiod som följer efter 
implementeringen av det nya systemet kan leda till andra negativa effekter, t.ex. dalar i 
produktionen och även felanvändning av affärssystemet. 



 - 8 -

3.2 Implementeringsprocessen 

Implementering används av många författare (Ahituv et al., 2002; Marakas & O'Brien, 2006; 
Tjäder, 1999; Magnusson & Olsson, 2005) som ett övergripande begrepp för införande av IS. 
Inom ramen för affärssystem kan implementeringen beskrivas som de aktiviteter som utförs 
under den process då affärssystemet ska föras in i ett företags verksamhet med hjälp av såväl 
tekniska som organisatoriska hänsynstaganden. Aktiviteterna ska samlat medverka till att 
affärssystemet når sin fulla potential när det är dags för driftsättning (Ahituv et al., 2002; 
Marakas & O'Brien, 2006; Tjäder, 1999; Magnusson & Olsson, 2005). Exempel på aktiviteter 
i implementeringsprocessen är omstrukturering av företagets affärsprocesser, 
användarutbildning och test av det nya systemet (Ahituv et al., 2002). 

För att lättare kunna handskas med implementeringar av affärssystem nämner Parr och 
Shanks (2000); Sharp et al. (2004) The Bancroft Model som ett exempel på en modell för att 
strukturera de olika aktiviteterna vid implementering av affärssystem. Modellen är framtagen 
efter diskussioner med 20 yrkesutövare på området affärssystem, tillsammans med studier 
gjorda på tre multinationella företags implementeringsprojekt. Modellen består enligt Parr och 
Shanks (2000); Sharp et al. (2004) av följande 5 steg: 

• Fokus: Det första steget är ett planeringssteg då nyckelaktiviteterna i projektet ska 
definieras. Det är även i detta steg som ett projektteam ska utses och struktureras, 
dessutom ska en projektplan tas fram. 
 

• Nuvarande läge: I det andra steget ska en nulägesanalys av organisationen utföras, 
kartläggning av affärsprocesserna och utbildning av projektteamet hör också till detta 
steg. 
 

• Önskat läge: Det tredje steget handlar om att utveckla en översiktlig design för att 
sedan göra den mer detaljerad för att säkerställa användaracceptans. Detta följs sedan 
av att interaktiva prototyper tas fram samtidigt som en kontinuerlig dialog förs med 
användarna. 
 

• Konstruktion och test: Det fjärde steget handlar bland annat om att bygga och testa 
gränssnitt, men också att utföra ett större test av hela systemet samt att utföra 
användartest. 
 

• Implementation: I det sista steget ska nätverk byggas dessutom ska installation av 
annan hård och mjukvara ske, utbildning av användarna och support är också delar av 
det sista steget. 

3.2.1 Kritiska framgångsfaktorer vid implementeringsprocessen 

Enligt Bhatti (2005); Lau et al. (2003); Parr och Shanks (2000); Sharp et al. (2004); Holland 
och Light (1999) är kritiska framgångsfaktorer, eller på engelska Critical Success Factors 
(CSF), ett vanligt förekommande begrepp vid implementering av affärssystem. De kritiska 
framgångsfaktorerna är identifierade som avgörande element för att lyckas med 
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implementeringsprojekt av affärssystem. Dessa faktorer innehåller alla aktiviteter som måste 
uppfyllas för att säkerställa en framgångsrik implementering av affärssystem.  

Projekt planering innefattar bland annat planering i form av mål, milstolpar och 
begränsningar i projektet. Planeringen bör innehålla en förbestämd definiering på 
affärssystemets strategiska betydelse för företaget. Men också beräkningar av hur mycket 
resurser som kommer att krävas för att genomföra projektet. Planeringen bör också innehålla 
en plan över hur företaget ska styras under implementeringsarbetets gång (Bhatti, 2005; Lau 
et al., 2003; Holland & Light, 1999). 

Kommunikation syftar till att företaget måste säkerställa att en effektiv kommunikation sker 
under processens gång. Kommunikationen innefattar bland annat den feedback som 
involverade intressenter ger varandra på sina respektive arbetsprocesser under 
implementeringsarbetet. Det innefattar också kommunikation till företagets övriga anställa 
under implementeringsprocessens gång, vilket bör ses som en form av marknadsföring av 
affärssystemet. Detta är viktigt för att bland annat säkerställa acceptansen av affärssystemet 
genom hela företaget  (Bhatti, 2005; Lau et al., 2003; Holland & Light, 1999). 

Förändring av affärsprocesser innebär enligt Bhatti (2005); Holland och Light (1999); Lau, et 
al. (2003); Sharp et al. (2004) att projektansvariga behöver kartlägga verksamhetens 
kärnprocesser och omarbeta dessa för att enklare kunna anpassa företagets verksamhet till det 
nya affärssystemet för att på så sätt kunna maximera nyttan med systemet. Castellano et al. 
(2007); Haft et al. (2003) menar att omarbetning av affärsprocesser kan medföra att företaget 
behöver genomgå omfattade förändringar i både kultur, struktur och arbetssätt i 
organisationen. Författarna menar dock att dessa omarbetningar leder till ökade risker och 
komplexitet i projektet, vilket i sin tur kan leda till högre kostnader och att projektet skrider 
över sin tidsplanering. Haft et al. (2003) poängterar således vikten av att de ansvariga för 
projektet har förståelse för verksamheten för att lyckas med en implementering av ett 
affärssystem. Författarna menar att en implementering av affärssystem inte bara handlar om 
att installera en mjukvara, utan även om att förändra företaget från grunden. 

Användarinvolvering belyser vikten av att involvera användare av det nya affärssystemet i 
implementeringsprocessen. Detta genom att involvera användarna i utformningen av de nya 
affärsprocesserna och designen av affärssystemets funktioner. Detta ger användarna 
kontinuerlig träning i systemet redan från starten av ett implementeringsprojekt, samt att det 
ökar acceptansen av systemet (Bhatti, 2005; Lau et al., 2003; Holland & Light, 1999). 

Support från företagsledning innebär att projektet måste ha företagsledningens stöd för att 
projektet ska bli prioriterat och därmed tilldelade betryggande resurser (Bhatti, 2005; Lau et 
al., 2003; Holland & Light, 1999). 

Samarbete syftar till att alla de involverade intressenterna i implementeringsprojektet måste 
arbeta tillsammans för att processen ska fungera. Det behövs experter på affärssystem likaså 
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experter på företag och involverade användare, vilka alla måste arbeta som ett lag för att 
implementeringsprocessen ska fungera (Bhatti, 2005; Hederstierna, 2003; Lau et al., 2003). 

3.3 Implementeringsprocessens intressenter 

Vilpola (2008) beskriver involvering av olika intressenter som en viktig del vid 
implementeringen av ett affärssystem. Intressenterna har alla olika roller i 
implementeringsarbetet och kan enligt författaren delas in i bl.a. konsulter, företagsledning 
och slutanvändare. 

Hederstierna (2003) ger en bra bild av utmaningen som dessa intressenter ställs inför när ett 
affärssystem ska implementeras. Författaren menar att båda parter, som i det här fall 
representeras av konsulten på ena sidan och företagsledning och slutanvändare på den andra, 
är experter på sina respektive områden. Konsulten är expert på affärssystem, och 
företagsledning och slutanvändare är experter på verksamheten. Det är viktigt enligt 
författaren att parterna inser att de inte kan bli experter på varandras område, utan behöver 
samarbeta och respektera varandra för att implementeringen ska bli lyckad.  

3.3.1 Konsultens roll 

Definitionen för en konsult är enligt Andersson (2001) en människa som utför konsultarbete 
av det slag som är inriktat på att förändra och/eller förbättra en organisation. Dock menar 
författaren att det inte är sagt att konsulten genomför alla förändringsförslag själv. Istället kan 
det handla om att konsulten initierar och rekommenderar varierande grader av förändringar. 
Inte sällan blir konsulten också av naturliga skäl samtalspartner till organisationens olika 
chefer. 

Andersson (2001) identifierar en rad nyckelfunktioner som ger en röd tråd i konsultarbetet. 
Konsulten har en rådgivande funktion och roll, har specialkunskaper och är objektiv och 
oberoende. Vidare ska konsulten identifiera och analysera problem samt rekommendera 
lösningar. Konsulten ska hjälpa till med att implementera lösningarna och slutligen i samråd 
med uppdragsgivaren utvärdera de gemensamma insatserna. 

Enligt Andersson (2001) är utgångspunkten för konsultprocessen att det finns två olika parter. 
Ena sidan leverantören, representerad av konsulten, och å andra sidan kunden. Det gäller att 
på ett så tidigt stadium som möjligt komma överens om uppdragets karaktär, omfattning, 
upplägg och ungefärliga tidsåtgång. Hederstierna (2003) belyser även vikten av att konsulten i 
ett tidigt stadium sätter sig in i kundens verksamhet, för att på så sätt ha rätt information som 
grund för sin försäljningsprocess och inte "sälja för mycket". Andersson (2001) menar vidare 
att en kund som inte förstått vad han eller hon beställt blir missnöjd och ibland även arg när 
det inte blir riktigt som han eller hon tänkt sig. Oavsett om kunden, enligt konsultens åsikt, 
missförstått intentionerna av olika orsaker, hjälper det inte. Författaren menar att skadan redan 
är skedd och att det i förlängningen finns en risk att kunden sprider dåliga uppgifter om 
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konsultfirman av bara farten. Det är därför återigen mycket centralt att på ett tidigt stadium 
utröna vad kunden förväntar sig av konsultinsatsen (Andersson, 2001). 

En annan aspekt som Andersson (2001) nämner som viktig att ta hänsyn till för konsulten är 
behovet av samverkan mellan konsulten och kunden. Till att börja med är det angeläget att 
identifiera vilka roller de inblandade i projektet kommer att ha för att utifrån den bilden 
tydligare kunna staka ut det fortsatta arbetet. Efter hand som projektet fortlöper kan det 
mycket väl inträffa att vissa projektroller behöver omformas för att passa den fortskridande 
förändringsprocessen. Det finns dock en risk att en sådan omformning kan stöta på ett visst 
motstånd vilket i förlängningen kan inverka på projektets möjligheter att bli framgångsrikt. 
För att lyckas med förändringar menar Andersson (2001) att det krävs genomtänkta och 
välformulerade mål, god planering, ett bra ledarskap, ett väl fungerande samarbete, 
tidsplanering, kvalitet i förändringsarbetet samt klara kostnadsramar. Andra 
konsultegenskaper som författaren lyfter fram är samarbete, delaktighet, flexibilitet och 
lyhördhet. 

3.3.2 Företagsledarens roll 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002); Haft et al. (2003); Holland och Light (1999) är IT-
utvecklingsprojekt kända för att ofta försenas, fördyras och till och med avbrytas utan uppnått 
resultat. Gulliksen och Göransson (2002) menar att företagsledare ofta är besvikna på de 
investeringar som gjorts på IT, och att endast lite mer än en fjärdedel av de pengar som satsas 
på IT förbättrar företagets lönsamhet. Gulliksen och Göransson (2002) nämner att nästan två 
tredjedelar av IT-satsningarna syftar till att skapa konkurrensfördelar, men bara lite mer än en 
tredjedel av investeringarna lever upp till den förhoppningen. Den naturliga reaktionen hos 
cheferna blir att de inte riktigt vågar satsa på de åtgärder som är nödvändiga för att nå 
framgångsrika resultat eftersom att de ser potentiella risker med IT-projekt (Gulliksen & 
Göransson, 2002; Haft et al., 2003).  

Hederstierna (2003) menar att företagsledaren måste avsätta resurser för att bli ”expert” på sitt 
nya system. Inte för att nödvändigtvis hjälpa leverantören i implementeringsprocessen, utan 
för att kunna ställa rätt frågor, vilket ökar förutsättningen att det nya systemet blir som det är 
tänkt. Författaren menar att beställaren, i detta fall kundens företagsledning, måste presentera 
realistiska krav på det nya affärssystemet.  

Hederstierna (2003) beskriver balansgången mellan att frigöra nyckelanvändare ur 
organisationen för att de ska ägna sig åt projektet och att deras ordinarie arbetsuppgifter också 
ska fortlöpa som en ekvation som inte alltid är lätt för företagsledningen att få ihop. Vilpola 
(2008) beskriver nyckelanvändaren som en viktig del i implementeringsprocessen. En 
nyckelanvändare kan sägas vara en användare som ses som en sorts informell ledare av andra 
i organisationen och som besitter stor kunskap om både användandet av affärssystem och om 
organisationens processer. Hederstierna (2003) belyser vikten av att få med sig dessa 
nyckelanvändare då de lättare kan övertyga övriga användare om affärssystemets fördelar. Att 
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hyra in personer för den dagliga driften är en merkostnad som kanske inte fanns med i den 
första kalkylen, men det är dock helt nödvändigt att fokusera på projektet. Hederstierna 
(2003) nämner ett användbart uttryck i detta sammanhang, nämligen att ”det inte finns tid att 
ha bråttom”.   

3.3.3 Slutanvändarens roll 

Enligt Gulliksen och Göransson (2002) är datorer och datorsystem en naturlig del av varje 
människas professionella arbetsmiljö. Det kan dock stå klart för de flesta att användningen av 
datorstöd i arbetslivet idag inte fungerar så bra som den tekniska utvecklingen borde ha lett 
till. Författarna lyfter fram en undersökning gjord av Cap Gemini år 1998 på 975 personer, 
där det visade sig att datoranvändare i genomsnitt använder 2 timmar och 22 minuter i veckan 
på att lösa datorproblem. Summerat ger detta två och en halv veckas förlorad tid per år och 
arbetare till följd av strul och funderingar kring datorprogram. Snarare än att räkna på de 
förlorade arbetstimmarna måste man förstås se till de konsekvenser som den dåliga 
datoriserade arbetsmiljön innebär, t.ex. sjukskrivningar med diagnosen utbrändhet och 
känslan av otillräcklighet (Gulliksen & Göransson, 2002). Författarna menar att det med 
andra ord är mycket väl värt att satsa tiden på att ta fram datorstöd som är effektiva, stabila 
och minimerar fel. 

Slutanvändarens möjlighet att påvisa förbättringar med det system han eller hon arbetar i är 
ofta genom feedback till systemleverantören/konsulten (Heiskari, 2008). Dock finns det 
problem kopplade till denna feedback. Författarna menar att användarna vanligtvis lyfter fram 
negativa erfarenheter av systemet; problem som upplevs, istället för positiv feedback på 
systemegenskaper som är bra. Den positiva feedbacken blir mer kreativ och skulle gynna 
systemleverantörens arbete med att förbättra framtida system i större utsträckning. Heiskari 
(2008) belyser även att användarfeedback ofta utgörs av användarens tolkning av vad som är 
problemet, vilket kan vara svårt för systemleverantören att analysera. Ett annat ansvar som 
ligger på de användare som involveras i ett implementeringsprojekt är enligt Wang och Wu 
(2005), att utbilda de användare, som själva inte varit involverade i projektet, i det nya 
systemet. 

Katzeff (1998) lyfter fram att det i traditionell systemutveckling upplevs ett avstånd mellan 
utveckling och användning. Detta tar sig ofta uttryck som ett avstånd mellan systemkonsulter 
och slutanvändare. Detta gap är ofta knutet till den skärningspunkt mellan användare och 
konsult som stavas ”kravspecifikation”. Kravspecifikationen används traditionellt som ett 
redskap i kommunikationen mellan konsulter och användare i implementeringsprocessens 
inledning. Katzeff (1998)  menar vidare att användare ofta har svårt att förstå en 
kravspecifikation eftersom den inte är uttryckt i verksamhetstermer. Trots detta kan användare 
känna en press att ge sitt samtycke till kravspecifikationen. I många fall beror detta på att 
kraven i regel är omfattande och svårförstådda för användarna, och att han eller hon känner att 
”de andra förstår nog, så jag säger ja”. 
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Enligt Gulliksen och Göransson (2002) har Sverige alltid haft unika möjligheter och 
förutsättningar för användarmedverkan. Författarna menar att inget annat land i världen har 
kommit så långt i detta, särskilt då i tillverkandet av datorbaserat stöd för en arbetsuppgift, 
t.ex. ett affärssystem. Författarna menar vidare att användarnas inflytande över utvecklingen 
av sin arbetsmiljö och därigenom sitt IT-stöd är till och med säkerställd i arbetsmiljölagen. 
Även om lagen inte praktiskt tillämpas på detta sätt så är den betydelsefull för att påtala den 
viktiga roll användarna bör ha i t.ex. implementeringsprocessen av ett affärssystem.  

3.4 Användarinvolvering 

Heiskari (2008) definierar användarinvolvering som deltagande av potentiella användare, eller 
deras representanter, i systemutvecklingsprocessen. Denna definition menar författaren kan 
tolkas som om användarinvolvering används för att indikera en djupare och mer konkret 
kontakt med användarna, som bokstavligt deltar i systemutvecklingsprocessen. 

Casanovas, Esteves och Pastor (2003); Heiskari (2008); Lin och Shao (2000); Marakas och 
O'Brien (2006); Sharp et al. (2004); Thavapragasam (2003) menar att användarinvolvering är 
ett viktigt koncept inom mjukvaruutvecklingen eftersom mjukvaruleverantören vill leverera 
mjukvarusystem som uppfyller de behov som projektets intressenter har, och där 
slutanvändaren i mångt och mycket kan ses som den viktigaste. Clavadetscher (1998); 
Heiskari (2008); Katzeff (1998) menar vidare att det existerar en stark koppling mellan 
användarinvolvering och framställandet av kravspecifikationer. Att involvera användare som 
en källa till information är sammankopplat med lyckade implementeringsprojekt, något som 
upptäcktes som en nyckelfaktor redan under 1980 talet. Baroudi, Olson och Ives (1986) menar 
dock att processen att involvera användarna i implementeringsprojekt är tidsödande och 
kostsamt, och kan även leda till att problem kopplade till implementeringsprocessen förstoras 
till en ”politisk” nivå, dvs. att många viljor framkommer under implementeringsprocessen 
som kan försvåra arbetet med affärssystemsprojektet. 

Katzeff (1998) lyfter fram fyra principer som bör efterlevas i implementeringsprocessen, som 
grundar sig på insikten om att användbara system inte kan utvecklas utan ett fokus på 
slutanvändarna: 

• Tidigt fokus på användare, där systemutvecklare ska ha en tidig och direkt kontakt 
med slutanvändare via intervjuer, observationer, utredningar och användardeltagande 
under systemutvecklingen. 

• Tidig och kontinuerlig utvärdering av användbarhet, där fokus ligger på 
observation och mätning av användarbeteende, noggrann utvärdering av återkoppling. 

• Iterativ utveckling, där det system som ska utvecklas, stegvis modifieras med 
utgångspunkt från mätningar av interaktionen mellan användare och system. 
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• Integrerad utveckling, där samtliga komponenter som bidrar till ett systems 
användbarhet ska utvecklas parallellt snarare än sekventiellt, och arbetet ska vara 
koordinerat och ledas av endast en instans. 

Katzeff (1998) menar att samtliga av de fyra principerna ska vara uppfyllda för att en 
verksamhet ska kunna göra anspråk på namnet användarcentrerad systemutveckling. 
Författaren menar dock att det inte är speciellt vanligt att dessa fyra principer tillämpas i 
implementeringsprojekt. En orsak till detta är att det inte finns tillräckligt med kunskap för att 
kunna tillämpa dem i projektet, och orsaken till detta menar Hederstierna (2003); Katzeff  
(1998) är det gap som finns mellan forskning och näringsliv. 

3.4.2 Fördelar med användarinvolvering 

Heiskari (2008); Thavapragasam (2003) menar att fördelarna med användarinvolvering 
generellt sett kan sägas sträcka sig genom hela livscykeln av projektet, från det tidiga arbetet 
med processkartläggning till det faktiska användandet av det färdiga affärssystemet av 
slutanvändarna.  

Heiskari (2008); Leonard-Barton och Sinha (1993); Thavapragasam (2003) nämner förbättrad 
systemkvalité, som ett resultat av mer precisa systemkrav, som en av fördelarna med 
användarinvolvering. Clavadetscher (1998); Heiskari (2008) uttrycker vikten av att 
färdigställa systemkraven utifrån användarnas perspektiv för att identifiera och säkerställa rätt 
behov. Clavadetscher (1998) menar att det är användarna kollektivt som har kunskapen om de 
behov som behöver uppfyllas. Leonard-Barton och Sinha (1993) menar att kvalitén på 
produkten eller processen avsevärt kan förbättras genom att användarnas ”mentala modeller”; 
bilden av hur användaren skulle vilja arbeta, används i implementeringsprocessen. Dessutom 
bidrar användarna med sin specialiserade kunskap om behov och inställningar som kan vara 
svårt för en extern part att ha insikt i och därmed ta hänsyn till. 

En annan fördel som Heiskari (2008); Thavapragasam (2003) belyser är att med hjälp av  
användarinvolveringen kan implementeringsprojekt lättare undvika att  kostsamma 
systemegenskaper implementeras, som användarna ändå inte kan eller vill använda. 

Heiskari (2008); Leonard-Barton och Sinha (1993); Marakas och O'Brien (2006); 
Thavapragasam (2003) pekar på förbättrad systemacceptans hos användarna genom realistiska 
förväntningar på systemet som en följd av användarinvolvering. Leonard-Barton och Sinha 
(1993); Marakas och O'Brien (2006) beskriver är att användarna tenderar att bli mer 
mottagliga för det nya systemet om de varit med och bidragit till dess design. Dock påpekar 
Leonard-Barton och Sinha (1993) att användare inte alltid vill bli involverade i 
implementeringsprojekt. Författarna nämner t.ex. att omfattande användarinvolvering kanske 
endast bör appliceras i projekt där kraven är komplexa eller i projekt där innovationen inte är 
av radikal karaktär. 
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Fördelen med ett ökat deltagande i beslutsfattandet i organisationen nämner Heiskari (2008); 
Thavapragasam (2003) som en följd av att användarna varit med och utformat det nya 
systemet och således fått en större insikt i verksamhetens processer. Den ökade 
kunskapsnivån bland användarna leder till de på ett bättre sätt kan bidra till beslutsfattande i 
verksamhetens dagliga arbete. Heiskari (2008); Leonard-Barton och Sinha (1993); Marakas 
och O'Brien (2006); Thavapragasam (2003) poängterar slutligen att användarinvolvering leder 
till en ökad förståelse för systemet. Den ökade förståelsen leder i sin tur till att användarna 
kan nyttja systemet på ett effektivare sätt. 

3.4.3 Svårigheter med användarinvolvering 

Ett övergripande problem ett företag ställs inför när det ska besluta om att implementera ett 
nytt affärssystem är att det ofta är synonymt med stora resursmässiga kostnader i form av tid, 
pengar och personal. Att involvera användare under projektets gång bidrar till än större 
kostnader, något som ofta kan bli än mer kännbart i mindre företag (Baroudi et al., 1986; 
Malhotra & Temponi, 2010). 

Katzeff (1998) menar att när utformningen av kravspecifikationen genomförs finns det en risk 
för att för stort fokus läggs på affärssystemets funktionalitet istället för användbarheten. 
Författaren menar att den traditionella kravspecifikationen tenderar att fokusera på de 
funktioner som det nya systemet ska klara av och då riskerar användbarheten att komma i 
skymundan. En orsak till detta kan vara att kravspecifikationer traditionellt sett skrivs på 
systemleverantörens språk. Den för användarna bristande förståelsen kan bidra till att de 
känner sig i underläge och inte delaktiga i framtagandet av det system som de sedan ska 
använda, och i värsta fall skapa intrycket av att systemleverantören har en nedvärderande syn 
på användarna. Clavadetscher (1998) nämner ett annat problem kopplat till utformningen av 
kravspecifikationen. Författaren menar att då det inte finns någon produkt alls vid tillfället för 
användarna att identifiera kraven kan det leda till att användarna helt enkelt inte vet hur de 
skall gå tillväga med kravutformningen. 

Enligt Katzeff (1998) är en kombination av båda aspekterna; användbarhet och funktionalitet, 
nödvändiga i framtagandet av kravspecifikationen. Eftersom konsulter som formulerar krav 
anser sig ha gjort sitt arbete, som dessutom har blivit godkänd av användarna, känner sig båda 
parter missnöjda om utfallet inte visar sig överensstämma med användarnas behov. 
Användarnas bristande delaktighet kan således leda till en ovilja till förändringen, och det är 
svårt att införa ett system som inte är förankrat i organisationen. Ett exempel kan vara att 
användarna inte informeras om syftet med det nya systemet, men ändå ombeds att utföra 
någon form av acceptanstest (Katzeff, 1998). 

En annan svårighet med användarinvolvering som Katzeff (1998) påpekar är att användarna 
gärna beskriver sitt nuvarande sätt att arbeta på, men har svårare att tänka i banor om hur de 
skulle vilja arbeta. Vid implementeringen av ett affärssystem där användare involverats kan 
det därmed finnas risk för att gamla arbetssätt konserveras, i stället för att utveckla arbetssätt 
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som är bättre anpassade till det nya affärssystemet (Castellano et al., 2007; Holland & Light, 
1999). Ur systemleverantörens perspektiv kan detta t.ex. visa sig i form av situationer där 
användarna säger att de i 10 år arbetat på ett visst sätt och att de inte är i behov av en 
förändring. I ett sådant fall är det viktigt för systemleverantören att han eller hon påvisar 
varför; nyttan med att förändra (Katzeff, 1998). Det är därför viktigt arbetet bygger på ett 
samarbete konsulten och användare emellan. Utan detta samarbete riskerar systemet att tippa 
åt det ena eller andra hållet, eller att gamla rutiner konserveras i det nya systemet 
(Clavadetscher, 1998; Katzeff, 1998; Thavapragasam, 2003).  
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av den  insamlade empirin. Kapitlet är 
strukturerat på så vis att varje intervjutillfälle presenteras var för sig i ett eget avsnitt. 
Respondentens svar är sedan strukturerade efter de temaområden som nämns i 
studiens metodavsnitt (se 2.4). 

4.1 Respondent 1 

Intervjun gjordes med Carl-Johan Almborg som arbetar som logistikchef på Hestra 
Inredningar AB. År 2007 startade Hestra Inredningar upp sitt implementeringsprojekt av sitt 
nya affärssystem där Carl-Johan var projektledare och ansvarig för den värdeskapande kedjan 
i företaget.  

Hestra Inredningar tillverkar och säljer butiksinredningar för den nordiska marknaden. 
Företaget har 140 anställda som är utspridda över Sverige, Norge, Danmark och Finland  och 
de omsätter tillsammans ca 300 miljoner svenska kronor om året.  

4.1.1 Implementeringsprocessen 

Carl-Johan berättar att Hestra Inredningars affärssystemsprojekt startade med att företaget 
efter att i många år ha använt ett gammalt system från Movex, insåg att det var dags för en 
uppdatering av systemet. När det efter företagets undersökning visade sig att en uppdatering 
av Movex skulle bli allt för kostsam började Hestra Inredningar att se sig om efter andra 
systemalternativ. Parallellt med detta började Hestra Inredningar att arbeta med att kartlägga 
alla sina processer med hjälp av bland annat Post-It metoden för att på ett enkelt sätt kunna 
lägga fram en specifikation till de olika systemleverantörerna vad det var företaget sökte i sitt 
nya system. För att göra detta hade företaget utsett en projektgrupp och flertalet 
delprocessägare som var vanliga användare som fick denna uppgift att rita upp företagets 
processer. Målet med detta var enligt Carl-Johan att få en heltäckande bild över hur företaget 
skulle vilja arbeta, inte hur de arbetar i nuläget. Detta arbete ledde i slutändan fram till en 
processkarta över ett framtida önskat arbetssätt samt en kravspecifikation på vad företaget 
ville ha ut av det nya systemet. 

”Vi jobbade i två dagar i det stora konferensrummet där det var personer ifrån olika delar i 
företaget: inköp, lager, marknad, produktion, kvalité . Där vi tittade på varje process för sig 
och beskrev, hur vi skulle vi vilja göra, och hur andra processer tyckte, att så borde ni göra. 
Vi pratade oss väldigt mycket samman” (Carl-Johan om kartläggningen av de nya 
affärsprocesserna). 

Hestra Inredningar bjöd efter detta in olika systemleverantörer som fick komma med förslag 
på system som skulle passa deras organisation och Hestra Inredningar tog även hjälp av 
konsulter med erfarenhet av flertalet system för att få en bättre bild av vad som var lämpligast 
i just deras fall. 
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Projektgruppen tillsammans med delprocessägarna och ledning fick alla ta del av 
leverantörernas presentation av de olika systemen. Efter detta fick alla de inblandade framföra 
sina åsikter om fördelar respektive nackdelar om de olika systemen. Carl-Johan menar att 
detta tillsammans med kalkyler av kostnader och andra skillnader mellan systemen sedan fick 
ligga till grund för det slutgiltiga valet av system. När det slutgiltiga beslutet om vilket system 
som skulle köpas in var fattat, fortsatte arbetet med själva implementeringen. Hestra 
Inredningar lämnade  över sin kravspecifikation och processkarta till de ansvariga konsulterna 
som efter detta började sätta upp systemet efter företagets krav. Under denna period var 
Hestra Inredningar inte involverat, utan tack vare den utförliga processkartan och 
kravspecifikationen så kunde konsulterna arbeta på egen hand med systemet. När konsulterna 
sedan var klara med systemet till den grad att systemet kunde köra de mest grundläggande 
delarna i systemet blev Hestra Inredningars projektgrupp och processdelägare återigen 
involverade.  Då fick Hestra Inredningar bl.a. vara med om att bestämma design på systemet 
och andra möjligheter. Samtidigt började arbetet med att utbilda processdelägarna i systemet 
som tillsammans med konsulterna tog fram manualer för hur arbetet i systemet skulle gå till. 
Detta var ett av de mest tidskrävande stegen i processen. Samtidigt som manualerna togs fram 
hölls det kontinuerliga möten mellan konsulter, projektgruppen och de olika 
delprocessägarna. Detta gjordes enligt Carl-Johan för att säkerställa att alla involverade 
arbetade mot samma mål och för att säkerställa att processerna i flödet skulle fungera mellan 
de olika processägarna. Hestra Inredningars hårda arbete under implementeringsprocessens 
gång ledde till att systemet vid driftsättning kunde köra hela flödet från A till Ö. Företaget har 
sedan efter detta fortsatt att arbeta med sitt system genom att stegvis förbättra systemet säger 
Carl-Johan. 

4.1.2 Intressenter 

Att konsulterna som är inblandade i projektet har en god verksamhetsförståelse och 
verklighetsförankring är något som Carl-Johan anser vara viktigt. Konsulterna måste kunna 
komma med relevanta förslag på vad som är viktigt och samtidigt kunna sätta upp gränser för 
företaget om vad som är praktiskt genomförbart. Enligt Carl-Johan så hade Hestra Inredningar 
en bra kommunikation med sina konsulter och de träffade konsulterna ca. en gång i veckan 
under projektets gång. 

”Kommunikationen fungerade väldigt bra. Men framförallt är det viktigt att konsulterna 
förstår verksamhet, de ska ju se till att affärssystemet stödjer vår verksamhet, då måste de 
veta hur verksamheten fungerar och vara ganska verklighets anknutna” (Carl-Johan om 
kommunikationen med konsulterna). 

I Hestra Inredningars fall var även ledningen medveten om hur krävande projektet var och de 
såg därför till att tilldela projektet de resurser som krävdes. Bland annat tillät ledningen de 
processägare som inte jobbade fulltid att gå upp i tid och de såg också till att processägarna 
kunde dra ner på sina ordinarie arbetsuppgifter under de perioder som det behövdes. 
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Ledningen såg också till att skjuta till resurser till de delar i projektet som behövde mer tid 
och pengar. 

4.1.3 Användarinvolvering 

Enligt Carl-Johan utsåg Hestra Inredningar totalt 13 delprocessägare till att arbeta med 
projektet. Dessa delprocessägare, 2 från varje avdelning, var helt vanliga användare som fick 
representera sin avdelning i projektet. Hestra Inredningar var noga med att välja ut människor 
som hade ett intresse för att vara med i projektet och som samtidigt hade en bra överblick över 
företaget. 

”Personen måste ha ett intresse av att se förändring och ett intresse av att och skapa något 
nytt och vilja ta ett stort steg framåt och kämpa för det här och framför allt inse att man tar 
ett ansvar och formar systemet” (Carl-Johan om hur processdelägare utses.) 

Carl-Johan menar att dessa delprocessägare inte nödvändigtvis var chefer från sin respektive 
avdelning utan vanliga anställda. Detta gjorde företaget för att inte belasta de olika 
avdelningscheferna för mycket då de redan har omfattande arbetsuppgifter. Dessa användare, 
eller delprocessägare, var sedan involverade i flera olika delar av projektet. De tog gemensamt 
fram processkartor och kravspecifikationer under projektets början och de var involverade i 
valet av system. De var även ansvariga för att ta fram manualer till sina respektive 
avdelningar samt att sköta informationen och utbildning av övriga anställda. Att företaget 
använde sig av två användare från varje avdelning möjliggjorde även att de inom sin egen 
avdelning kunde bolla idéer om hur arbetet skulle skötas på bästa möjliga sätt samt avlasta 
varandra i arbetet.  

Effekterna av användarnas involvering under projektet blev bland annat att moralen mellan de 
involverade höjdes. De fick känna sig delaktiga i företagets utveckling samt att de själva fick 
utvecklas i sina respektive roller. Samtidigt trycker Carl-Johan på att användarinvolvering på 
denna nivå är viktig då det är de som jobbar på de olika avdelningarna som bäst vet hur det 
dagliga arbetet ser ut och därför kan peka på saker som kan göras bättre med hjälp av det nya 
systemet. Effekter och andra nyttor som uppkommer efter användarinvolvering är bland annat 
minskat person beroende och att det blivit en högre lägsta nivå i kunskap om systemet hos all 
personal. 

4.2 Respondent 2 

Intervjun gjordes med Raija Jacobsson som arbetar som marknadsassistent på företaget Hestra 
Inredningar AB. När Hestra Inredningar 2007 startade upp sitt implementeringsprojekt av sitt 
nya affärssystem så var Raija utsedd till delprocessägare och representant för användarna på 
marknadsavdelningen. 
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4.2.1 Implementeringsprocessen 

Raija säger att arbetet som skedde innan företaget bestämde sig för sitt nuvarande 
affärssystem tog förhållandevis ganska lång tid. Detta då Hestra Inredningar började sitt 
arbete med att först framställa processkartor över hur företaget jobbade i nuläget, men att de 
samtidigt tog fram en processkarta på ett önskescenario över hur de skulle vilja jobba.  

”Vi hade hela konferensrummet fullt med gula post-it lappar och skulle försöka glömma hur 
vi jobbar idag och lägga upp ett önske/dröm scenario hur det skulle bli...” (Raija om 
uppstarten av projektet). 

Efter att de tagit fram dessa kartor så bjöd företaget in olika systemleverantörer som fick visa 
sina respektive system och hur de kunde prestera på deras önskade process. Efter detta fick 
Raija och de övriga delprocessägarna komma med sina åsikter och synpunkter på de olika 
systemen och dessa åsikter fick tillsammans med analyser på kostnader och tid, ligga till 
grund för det slutgiltiga valet av affärssystem. När beslutet om vilket system som skulle köpas 
in var fattat så träffade Raija och de övriga delprocessägarna konsulterna ca. en gång i veckan 
för att ge feedback på arbetets fortskridande. Samtidigt träffade alla delprocessägare varandra 
varje vecka ca 30 % av sin totala arbetstid. Då arbetade de enligt Rajia bland annat med att 
rensa register i det gamla affärssystemet samt med att framställa utbildningsmaterial för 
övriga användare på företaget. 

4.2.2 Intressenter 

För användarna på Hestra Inredningar var det viktigt att konsulterna från början kunde ta 
projektet till deras nivå och informera delprocessägarna om hur arbetet skulle gå till. Detta var 
enligt Raija viktigt då många av delprocessägarna inte hade någon tidigare erfarenhet av 
implementeringsprojekt av affärssystem. Därför var det viktigt att kommunikationen med 
konsulterna fungerade och de båda parterna var lyhörda för varandras åsikter under projektets 
gång. Raija menar också att det är viktigt att under projektets gång träffa samma konsult 
kontinuerligt. Detta hade tyvärr inte alla delprocessägare möjlighet till vilket gjorde att deras 
process hamnade efter i planeringen 

Delprocessägarna var också nöjda med att ledningen på Hestra Inredningar tog projektet på 
stort allvar och tilldelade dem den tid som projektet krävde. Att ledningen hjälpte 
delprocessägarna med avlastning från sina normala arbetsuppgifter var väldigt viktigt. Raija 
om företagsledningen: 

”Företagsledningen såg till att vi fick avlastning från våra riktiga arbeten och det skötte dem 
riktigt bra, de som jobbade deltid fick gå upp i tid och de som jobbade heltid fick någon som 
tog deras arbetsuppgifter, annars hade det varit helt omöjligt” 
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4.2.3 Användarinvolvering 

Enligt Raija gav involveringen av henne som användare ett avbräck i vardagen som var 
väldigt spännande och det möjliggjorde även för en personlig utveckling. Raija menar också 
att de flesta av delprocessägarna har jobbat på företaget i många år och besitter därför genuin 
kunskap om företaget och kunde därför peka på flaskhalsar och andra fallgropar inom 
avdelningarna. Detta kom till nytta bland annat genom att delprocessägarna kunde ge 
konsulterna bra feedback genom projektet. Samtidigt hade delprocessägarna bra kontakt med 
de övriga anställda genom de interna avdelningsmötena som hålls kontinuerligt på företaget 
och kunde därför i sin tur be dem om feedback på sina respektive moduler i systemet.  

”När vi var under processens gång och var tveksamma så kunde vi ta upp det under ett 
säljmöte, så vi pratade med övriga användare under tiden så man inte stod där i slutet och 
hade tagit alla beslut själv och de övriga anställda tyckte att det var fel då” (Raija om 
kommunikationen under projektet). 

Att delprocessägarna även var ansvariga för sin respektive avdelnings utbildning gjorde att 
utbildningen blev omfattande och bra. Detta möjliggjorde även att övriga användare på 
företaget kunde hjälpa till vid det omfattande arbetet med att föra över information från det 
gamla systemet till det nya. 

4.3 Respondent 3 

Intervjun gjordes med Lars Delin som arbetat som konsult , projektledare och numera VD för 
företaget Montania AB. Företaget utvecklar, konsultar och implementerar det egenutvecklade 
affärssystemet Agera som är anpassat för mindre företag. Företaget är beläget i Halmstad och 
har 11 anställda och de omsätter ca 7 miljoner svenska kronor om året. 

4.3.1 Implementeringsprocessen 

Lars anser att det är svårt att ha en strukturerad process från det att kontak tas med kund till 
det att ett avtal skrivs. Detta beror på en rad faktorer, t.ex. kundens behov, hur påläst kunden 
är, hur väl de analyserat system och marknad innan de kontaktar Montania. Drömscenariot för 
leverantörer på affärssystemsmarknaden är enligt Lasse det att kunden alltid är påläst och är 
beredda att lägga både tid och pengar på en förstudie och att analysera behoven med eller utan 
Montanias hjälp. Dock är det svårt för det lilla företaget att ha kunskapen och förståelsen för 
vikten av en förstudie; att det är en väl värd investering av både pengar och tid. Men återigen 
är det svårt för det lilla företaget att avsätta tiden och resurserna då den dagliga verksamheten 
samtidigt ska fungera som vanligt. Lars om vikten av förarbete: 

"All erfarenhet säger att ju mer förarbete som utförs desto smidigare går själva projektet..." 

Enligt Lars har Montania lärt sig med hjälp av erfarenhet hur företaget ska gå till väga fram 
till det att ett avtal skrivs med kunden. För båda parters skull är det angeläget att ha en så 
ömsesidig förståelse som möjligt. Tack vare att Montania arbetar med mindre företag som har 
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mycket begränsade resurser medför det att en allt för strukturerad process är svårt att hålla sig 
efter i alla lägen då konsulten måste vara beredd att anpassa sig efter kunden. Att en 
milstolpeplan sätts upp där t.ex. delleveranser av systemet ska ske vid ett visst tillfälle, eller 
återrapportering från kund vid vissa datum, menar Lars är relativt orealistiskt. Montania har få 
fall där det fungerar att sätta upp en såpass strikt plan tillsammans med mindre kunder. Lars 
berättar att Montania istället bygger en betaversion av systemet som sedan får kunden komma 
med feedback på.  

Målet är att efter det försöka leverera ett antal delleveranser av det nya systemet som stäms av 
med kunden. Kunden rapporterar sedan tillbaka till Montania. Vid det laget finns, som nämnts 
tidigare,  någon form av betaversion av det nya systemet, och det handlar om någon form av 
modulanpassning av delleveranserna i sådana fall. Kunden går igenom betaversionen - testar 
och rapporterar - och nånstans under denna process sker en genomgång med någon eller några 
ansvariga roller inom kundens organisation. Nästa steg är att lyfta över data från det gamla 
systemet. Efter det sker installation och driftsättning. 

4.3.2 Intressenter 

Lars menar att konsultens nyckelroll är att å kundens vägnar förstå kundens verksamhet för att 
kunna förmedla detta till systemleverantörens utvecklare, och även att fungera som 
"bollplank" för frågor som utvecklarna har. I en situation där systemet ska anpassas till en 
verksamhet är det viktigt att konsulten från början förstår den övergripande 
verksamhetsprocessen för att minimera eventuella justeringar i slutskedet av projektet. I en 
situation där ett standardsystem ska implementeras däremot menar Lars att det är än viktigare 
att konsulten förstått den övergripande verksamhetsprocessen eftersom det i slutskedet av ett 
sådant projekt kan få katastrofala följder om systemet inte motsvarar kundens processer. Det 
är ju såklart även viktigt att den applikationskonsulten som sitter och programmerar systemet 
förstår verksamheten. Lars om vikten att förstå verksamhetsprocessen: 

"Det svåra är inte att skriva koden, utan svårigheten är att veta hur koden ska skrivas..." 

I de situationer där inte en förstudie genomförs är det istället fråga om möten med 
företagsledning där de meddelar vilka behov de har. Lars menar att det i mindre projekt ibland 
förekommer en viss grad av verksamhetsutveckling från Montanias sida, dvs. att istället för att 
anpassa systemet efter verksamheten så kanske företaget istället tjänar på att ändra på vissa 
rutiner i den egna verksamhetsprocessen för att passa det nya systemet. Här är det ur 
konsultens perspektiv viktigt och en styrka att våga ställa en del "obekväma" frågor för att på 
så vis kanske få företagsledning att förstå att det bästa sättet är att ändra något på 
verksamheten istället för att "pressa in" systemet i verksamheten. 

Klassiska problem som kan dyka upp under projektens gång vad gäller rollfördelningen och 
relationen dessa intressenter emellan (konsult, företagsledning och användare) är att det som 
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är givet för kunden kanske inte är givet för konsultföretaget och vise versa. Ett scenario som 
förekommit, enligt Lars: 

"Jasså? Kan man inte göra såhär i systemet? Det trodde vi man kunde göra i alla system!" 

En annan situation kan vara företagsledarens behov av att se "the big picture" kontra 
användarens åsikter om detaljer och vad som därför bör prioriteras. Dock poängterar Lars att 
detta återigen går att koppla till mängden tid som går att avsätta till projektet för det 
involverade företaget. I mindre företag framkommer ofta sådana saker som borde prioriterats, 
eller viktiga funktioner, först när systemet är såpass konkret på plats att användarna kan jobba 
med vissa funktioner. På frågan om det finns risk att det förekommer språkförbistringar 
mellan konsult och användare berättar Lars att han anser att leverantörer av affärssystem i 
Montanias storlek är relativt jordnära då de ofta driver projekt med mindre kunder. Han menar 
att det kanske finns en större risk för sådana situationer i större projekt, där kunden har tillsatt 
en professionell projektgrupp. Lars menar då att glappet mellan konsulten och kundens 
projektgrupp, och användarna på lägre nivå kan vara större än glappet mellan Montanias 
kunders ledning och användare. Lars menar att upphandlaren hos deras kund oftast inte har 
någon tidigare erfarenhet av t.ex. projektstyrningsmodeller och tekniska termer. Samtalen 
kund och konsult emellan blir istället av mer affärsmässig karaktär; mer hands-on, menar 
Lars: 

"Det är kanske mer praktiska termer än teori hos mindre kunder..." 

Lars menar att det som försvårar leverantörens arbete med mindre kunder är att projektet ska 
vara av lika avancerad karaktär som hos de projekt som involverar större kunder. Han menar 
att bara för att omsättningen och antalet anställda är mindre innebär inte det att själva 
affärsverksamheten är så mycket mindre avancerad än hos det stora företaget. Lars om 
problematiken i mindre projekt: 

"Glappet mellan affärsverksamheterna är inte lika stort som tid-och-pengar-glappet..." 

Det lilla företaget ska genomföra ett relativt avancerat projekt, men med betydligt mindre 
budgetramar; både hos de som kund och för Montania som leverantör. Utmaningen är därför 
lika stor i mindre projekt, menar Lars, då betydligt mindre människor hos kunden är tillsatta 
för att bara arbeta med projektet. Han menar att det krävs en större erfarenhet hos konsulten i 
projekt av mindre karaktär än hos den konsulten som arbetar i större projekt, och att det säkert 
kan vara svårare att gå från att jobba i stora projekt till mindre, än tvärtom. Lars menar att det 
nog kräver en mer praktisk approach för konsulten från en mindre leverantör än hos den från 
en större. Det finns ofta inget utrymme för t.ex. projektstyrningsplaner. Lars beskriver 
återigen problematiken i mindre projekt: 

"Vi kan inte administrerar ihjäl projekten, utan man måste se till nyttan kontra vad det 
kostar... Det är en svår balansgång att lägga projektet på en rimlig nivå..."  
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4.3.3 Användarinvolvering 

Generellt sett anser Lars att användarinvolvering sker för sällan. Dock menar han att det 
grundar sig i att Montanias kunder är mindre företag och entreprenörer som inte har de 
resurser som krävs för att avsätta projektgrupper, tid och pengar. Orsaken till detta är de 
såklart har en pressad vardag där det dagliga arbetet ska skötas samtidigt. Processen blir för 
tungrodd om det lilla företaget skulle avvara stora delar, som det kommer att handla om i ett 
sådant fall, av företaget. Skillnaden blir ganska stor när en jämförelse görs med storföretag 
där det tillsätts projektgrupper med människor som kanske varit med och upphandlat system 
tidigare. Det är en helt annan värld menar Lars. 

När det handlar om mindre utvecklare, likt Montania, som vänder sig först och främst mot 
mindre kunder, menar Lars att det ligger ett större ansvar på systemleverantören att lyfta fram 
fördelarna med att involvera användare i projekten. Det ligger ett större ansvar på 
systemleverantören att försöka få kunden att förstå vikten av användarinvolvering, och då 
menat att involvera användare på en lägre nivå upptill den eller de företagsledare som 
involveras. Detta är dock något som är svårt att få att fungera i praktiken. Lars återkommer till 
det faktum att när det faktiska projektet väl startats visar det sig ofta att det är svårt att avsätta 
en mängd användare då det ofta råder en "pressad vardag" för det lilla företaget. Lars menar 
också att de projekt som varit mindre framgångsrika har ofta varit ganska isolerade med 
kanske en eller ett fåtal involverade personer från företagets sida. Lars menar dock att detta 
ska ställas mot det faktum att det inte alltid är av ondo att vara ett fåtal involverade då det i 
många fall går att kommunicera på ett bättre sätt, går att snabbare komma vidare i projektet 
pga. den begränsade mängden involverade. Visst vidhåller Lars att det i slutet av ett projekt 
kan bli lite "stökigare" pga. att användarna inte varit involverade i samma utsträckning, och 
att man får ett antal "bränder att släcka". Å andra sidan kanske processen gått mycket 
smidigare fram till detta skede och att det därmed inte behöver vara något negativt. Lars 
återkommer sammanfattningsvis till tidsåtgången som det största hindret för 
användarinvolvering. Han menar att det säkert kan förekomma mindre sympatiska orsaker till 
att inte vilja involvera användare, såsom makt eller ovilja att sprida information, men Lars 
menar att detta är tämligen ovanligt i de projekt Montania drivit. 

Med risk för att generalisera menar Lars att ett annan aspekt av användarinvolvering i mindre 
projekt är att användare på en lägre nivå har mindre kunskap om hela processen; den 
huvudsakliga anledningen till att företaget faktiskt behöver ett nytt system, vilket leder till att 
användaren behöver lägga mer faktiska timmar till projektet jämfört med företagsledaren. 
Detta i sin tur menar Lars leder till att det kan bli ytterligare svårare att involvera fler 
användare i projektet. I en drömvärld skulle alla vara involverade i projektet menar Lars, men 
återigen handlar det till syvende och sist om tid och tillgången på denna resurs i 
organisationen. Företag med fler anställda, där det ofta finns flera anställda vid varje funktion, 
t.ex. fakturering, menar Lars att det blir en större payback för företaget att involvera en person 
från varje funktion/roll då en person faktureras och samtidigt löser problemet för fem andra 
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personer på den avdelningen. I ett mindre företag med låt säga 15 anställda kanske det finns 
fem roller och i ett sådant fall skulle det innebära att en tredjedel av företaget skulle vara 
involverat och det skulle vara orimligt menar Lars. Istället är det vanligare att organisationen 
representeras av VD, ägare och kanske någon från ekonomisidan. 

Enligt Lars är nyttan av användarinvolvering tvådelad. Dels leder användarinvolvering till att 
användarna i slutändan blir mer effektiva i sitt arbete då de varit med och anpassat systemet 
efter deras specifika behov, och dels leder användarinvolvering till minskad "brandsläckning" 
i slutet av projektet. Med det menat att tack vare användarnas involvering tidigt och under 
projektet har information och brister framkommit vilket leder till att det i slutet inte 
framkommer lika mycket akuta brister som kräver större modifikationer. 

En annan aspekt av användarinvolvering är att det är en trygghet för leverantören av systemet 
att involvera användare då det ofta leder till ett bättre och mer med det uttalade målet 
igenstämmande slutresultat. Det är en trygghet att få kontinuerliga avstämningar mot kunden 
hur projektet ligger till i jämförelse mot uttalade mål. 

4.4 Respondent 4 

Intervjun gjordes med Sverker Karlborg som arbetar som konsult på företaget Little Fish i 
Halmstad. Företaget Little Fish arbetar med att implementera och driftsätta affärssystemet 
SAP Business One.  Företaget hade 2008 6 anställda och omsatte ca 7 miljoner svenska 
kronor. 

4.4.1 Implementeringsprocessen 

Sverker berättar om en SAP-standard som Little Fish arbetar efter när det gäller 
implementeringsprocessen. Denna process är den som efterföljs i största möjliga mån hos 
Little Fish och det är även den som de visar kunden för att visa hur processen kommer gå till 
från det att ett projekt startar till dess det slutar. Mallen för SAP-standarden följer ett tiotal 
steg som beskriver processen. Sverker berättar att innan de gör någonting överhuvudtaget så 
genomförs en såkallad snapshot på företaget, dvs. att alla kundens processer gås igenom för 
att se hur de jobbar idag. Detta görs ganska detaljerat för att dels kunna ge en så bra offert 
som möjligt, men dels också för att kunden inte ska kunna komma i efterhand och säga att 
"detta trodde vi ingick". Sverker menar att hela syftet med implementeringsprocessen är att 
kundens förväntansnivå ska överensstämma med Little Fishs förväntansnivå. Sverker menar 
att det är svårt att komma på exakt samma förväntansnivå, men att den ska landa så nära som 
möjligt. Ett scenario kan vara att konsulten från Little Fish svarar ja på allting och då tror 
kunden att allt ingår. Sverker om risken med olika förväntansnivåer: 

"Kunden tror att den köper en Porsche men får en Volkabubbla..." 

När kunden sedan sagt ja till det snapshot Little Fish utfört, och konstaterat att de är så de 
arbetar, översätts det arbetssättet till SAP´s sätt att jobba och hur det ska göras i SAP. I detta 
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skede utförs en del anpassningar och en del primärdata läggs in för att det ska finnas något att 
arbeta utifrån. Sedan går konsulten igenom respektive del i SAP med respektive funktion hos 
kunden för att därmed kunna fastställa att det är såhär kunden vill jobba. Sverker menar att det 
genom detta konfirmeras än en gång att det är såhär kunden vill jobba. När detta är klart 
konfigureras databasen så att den är nästan startklar, dock finns inte all grunddata inlagd i 
systemet. Sedan finslipas allting tills dess att det finns ett startdatum, och under den processen 
arbetar Little Fish mycket med kunden hela tiden. Sverker poängterar än en gång vikten av att 
få en konfirmering från kunden att det är så de vill arbeta för att undvika scenariot att kunden 
kommer efter startdatumet, dvs. dagen för att driftsätta systemet, och säger att "såhär vill vi 
inte jobba". Allting måste vara klart till det datumet. När sedan systemet är så gott som 
startklart, och kunden har arbetat i systemet med testdata, lyfts grunddata över från det gamla 
systemet till det nya, och då har det även definierats upp vad som ska föras över och inte. När 
det sedan närmar sig startdatum finns det först ett datum där överföringen av data genomförts, 
och läggs det då in ny data i det gamla systemet är det viktigt att hålla koll på den då den blir 
inaktuell tills dess att den överförs manuellt menar Sverker. Han menar även att när processen 
för dataöverföringen väl har startat ska det mycket till om inte systemet väl går igång vid 
utsatt startdatum, och Little Fish är i detta skede väldigt mån om att lägga ner mycket tid på 
att lägga in all information och fixa register. En checklista uppförs även för att kontrollera att 
allting fungerar. När systemet sedan går ingång menar Sverker att kunden och varje 
användare vet vad han eller hon ska göra för då har de övat under tiden som projektet fortlöpt. 
Sverker menar att: 

"Vid det startdatumet ska det egentligen inte finnas några frågor.." 

På frågan vad som är mest tidskrävande under implementeringsprocessen svarar Sverker att 
det kan variera från kund till kund. Vid en liten implementering berättar Sverker att kunden 
kanske väljer att genomföra 90% av sin egen utbildning där de erhåller utbildningsmaterial 
från Little Fish. I dessa fall väljer kunden bort utbildningen från implementeringsprocessen 
främst av kostnadsskäl. Dock kanske Little Fish genomför 2-3 utbildningsdagar där en 
avstämning görs mot det kunden har läst själv. Sverker menar dock att om Little Fish lägger 
ner 10 timmars utbildning måste kunden å sin sida lägga ner 30 timmar själv per användare, 
och följer kunden inte dessa rekommendationerna är det lite upp till kunden och användarna 
själva den dag systemet går i drift. Vid större implementeringar ökar givetvis mängden tid 
som läggs på utbildning, men Sverker menar att det vid större implementeringar istället är 
arbetet med att specificera upp kundens processer i SAP och sedan konfigurera upp dem mot 
kundens behov som tar mest tid. 

Sverker berättar att de i största grad arbetar med Business Process Change, dvs. anpassar en 
kunds verksamhet efter sättet som SAP möjliggör att arbeta på istället. Han berättar att de 
allra flesta kunder har ett nuvarande system med rutiner som de arbetar efter. Sverker om 
förändringsarbete: 
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"Ofta är det så att de aldrig ifrågasätter de, så har kunden alltid gjort och de känner sig 
trygga i det och då bara maler de på..." 

Little Fishs uppgift är att visa på generellt att såhär kan man jobba i SAP, men samtidigt även 
påpeka att kunden kanske inte arbetar helt optimalt. Ett exempel kan kanske vara att 
ifrågasätta varför kunden inte gör på ett visst sätt istället, att kunden kanske kan hoppa över 
ett par steg i sin verksamhetsprocess och att kunden kanske inte behöver skriva ut allt och 
lägga i pärmar då samma information finns i SAP ändå. Sverker menar att när Little Fish 
genomför den snapshot av kunden som inleder projektet, där kundens processer omvandlas till 
SAP, genomförs denna utvärdering av kundens verksamhetsprocesser samtidigt. Dock menar 
Sverker att det finns en finess med att inte ändra arbetsrutinerna för kunden. Dels är alla 
användare trygga med det sättet att jobba, och dels är alla användare så hypade vid uppstart på 
grund av att mycket är nytt och de känner sig osäkra att det kan vara bra att ingen förändring 
skett i själva arbetsrutinerna. Det är ändå så mycket nytt att ta in för användarna. Däremot 
efter kanske 4-5 månader kan det vara läge att se över rutinerna för då är användarna vana vid 
sättet att arbeta med det nya systemet och då är den biten som kanske vart jobbig borta. 
Sverker menar att kanske hälften av alla implementeringsprojekt landar i att kunden fortsätter 
med de gamla rutinerna, men att de ändrar dessa efter en viss tid från uppstart. Helt enkelt att 
Little Fish lyfter upp förslag på nya rutiner från start, men att det görs slag i saken i steg två, 
alltså en tid efter uppstart. 

På frågan om det kan finnas risker med Business Process Change menar Sverker att det kan 
finnas visst motstånd mot att försöka ge förslag på nya rutiner att arbeta efter då användarna 
kan vara måna om att vakta sina positioner. Det är i en sådan situation viktigt att vara lite 
diplomatisk och föra en dialog med den användaren på den aktuella funktionen för att på så 
sätt formulera sig på så sätt att man gemensamt kommer fram till den nya lösningen. På så sätt 
blir det inte som att konsulten talat om vad den användaren ska göra utan att en gemensam 
lösning arbetats fram. Det kan bli tvärstopp om konsulten ifrågasätter användaren menar 
Sverker, och det är absolut inte konsultens uppgift att trycka ner en användaren. Förändringen 
som övergången från ett gammalt system till ett nytt innebär är ofta nog så stressframkallande 
process för användaren som den är. Det bästa är om det uppstår en diskussion som innebär att 
användaren själv kommer fram till en lösning. På det sättet upplever användaren att den är 
mer delaktig och det är viktigt menar Sverker. 

En del i implementeringsprocessen som är viktig, och ses som en kritisk framgångsfaktor 
enligt Sverker, är att varje funktion hos kunden måste ha skrivit på att det som Little Fish gått 
igenom i SAP är klart och att projektet därmed är redo att fortlöpa från den uppsatta planen. 
Detta är viktigt för att det inte ska kunna dyka upp några frågeställningar när projektet sedan 
är klart och det nya systemet är igång. En annan punkt som Sverker anser vara enormt viktig 
är att företagsledningen hos kunden är med på projektet från början. Han berättar att de 
kommit ut i flera företag där företagsledningen inte alls vill vara med och byta system, men 
att de kanske ändå inser att det är viktigt. Resultatet blir att företagsledningen hos kunden är 
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väldigt tillbakadragen i implementeringsprocessen. I ett sådant fall märks det direkt bland 
användarna, som kanske vill byta system. Sverker om hur användarna kan uppfatta en 
tveksam företagsledning: 

"Ja, det är bra... men vad säger mamma och pappa? De vill ju inte det här..." 

I och med detta sprider sig en stor osäkerhet bland användarna, och Little Fish brukar flagga 
för att företagsledningen måste vara mer aktiva för annars kommer det bli svårt att genomföra 
projektet. Sverker menar att detta hänger ihop med att användarna gör vad chefen säger eller 
färgas av hur chefen agerar och Sverker poängterar att denna punkten är jätteviktig som 
kritisk framgångsfaktor. 

Orsaker som kan finnas till att företagsledningen inte vill engagera sig i projektet eller tar 
avstånd från det är att dels kostar det pengar och den utgiften tycker företagsledningen inte 
om. Dock menar Sverker att det är viktigt att lyckas poängtera vilka fördelar kunden kommer 
dra av det nya systemet. Han menar att en del företag som omsätter flera miljoner kronor t.ex. 
kör Excel. En annan orsak kan vara att chefen själv byggde det nuvarande systemet för många 
år sen och då handlar det istället om en prestigesak. Nackdelar med det gamla systemet 
kommer naturligt att lyftas upp till ytan och det kan vara oerhört känsligt för 
företagsledningen. En tredje orsak kan vara att chefen är säljare och helt enkelt inte hinner 
vara involverad i projektet då han eller hon vill vara ute och sälja istället. 

Sverker nämner även det faktum att en del företagsledare kan ha en fördomsfull inställning till 
projektet då det skrivs en del om att många IT-projekt misslyckas och bara kostar företag en 
massa pengar. Detta leder till en ond cirkel menar Sverker då företaget inte vågar lägga ut allt 
för mycket resurser och att det i sin tur leder till att projektet misslyckas pga. bristande 
resurser i form av användarnas tid till projektet och pengar satsade på t.ex. utbildning. Ett 
annat scenario kan vara att det vid Little Fishs utförda snapshot bekräftas från 
företagsledningen att det är så de arbetar. Om det sedan dyker upp något som kunden vill att 
Little Fish ska lägga till, att det tar t.ex. en vecka och kostar 60.000kr extra, kan det uppstå 
diskussioner då företagsledningen trodde detta ingick från början. Detta leder då till att 
projektet kanske bromsas upp en månad pga. att intressenterna inte är överens om den 
punkten, och Sverker menar att det i ett sådant fall ofta bara är en tidsfråga innan nästa 
frågeställning dyker upp, och han belyser vikten av tydlighet: 

"Även om vi definierar upp så tydligt vi kan att det är det här som ingår tror ändå chefen att 
då ingår allt... Det kostar ju ändå 800.000kr att installera..." 

När det visar sig att så inte är fallet menar Sverker att det kan uppstå så tråkiga diskussioner 
som sätter en sådan dålig prägel på hela projektet. Förmedlar sedan chefen det till de övriga 
anställda, då är projektet illa ute. Sverker menar att det är viktigt att tänka på att saker och ting 
fungerar olika på alla företag, cheferna är ofta väldigt duktiga på det dem gör och är även 
vana att alltid få sin vilja fram. Men det kan de inte få i alla lägen, menar Sverker, t.ex. i 
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projekt likt implementeringsprojekt. Företagsledning är dessutom sällan utbildad till att byta 
system och behöver då lita på någon annan, i det här fallet konsulten. Det blir en ovan 
situation när någon talar om för dem att nu gör vi såhär och såhär istället. Även här kommer 
prestigen fram, menar Sverker. Något som kan ställa till det. Han menar även att det är 
oerhört viktigt att i det första inledande skedet av implementeringsprocessen, när Little Fish 
utför sin snapshot, prata med företagsledning och inte någon hos kunden som blivit delegerad 
att diskutera projektet. Detta just för att det är företagsledningen som betalar. I slutändan kan 
frågor dyka upp angående extra tillägg och vad de kostar, och har företagsledningen inte vart 
med från början då vill de inte betala nånting överhuvud taget. 

Little Fish arbetar oftast mot en projektgrupp hos kunden som utgör deras motpart i projektet. 
Är då inte någon av de personerna som sitter i företagsledningen med i denna projektgrupp 
menar Sverker att de på Little Fish anser att denna projektgrupp har mandat att tala för 
kunden, och ta beslut angående extra tid eller extra kostnader för projektet, inom vissa rimliga 
gränser. Little Fish ska med andra ord inte behöva gå till företagsledningen i efterhand och 
diskutera saker. 

4.4.2 Intressenter 

Sverker menar att konsultens nyckelroll i implementeringsprojekt är att föra projektet framåt 
så att den startdagen som satts upp nås på utsatt datum. Samtidigt är det viktigt att konsulten 
arbetar med att få med kunden och användarna under projektets gång, att få dem att känna att 
de är delaktiga och se till att de hänger med enligt den utsatta tidsplanen. Sverker menar att 
det egentligen inte handlar så mycket om att engagera, utan att det istället mycket handlar om 
information. Han berättar t.ex. att när Little Fish kommer till ett nytt steg i projektet 
informerar de kunden och berättar vad det är som är gjort så långt i projektet och vad som 
komma skall. Sverker om vikten av att informera och göra användarna införstådda på deras 
ansvar: 

"Vi kommer göra den här biten... och då förväntar vi oss att ni gör det här... För att hålla den 
här tidsplanen krävs det att ni gjort de här testerna, måste genomfört den här utbildningen... 
och måste ha fixat upp alla datorer..." 

Det är då viktigt att få kunden att planera dagar för projektet och vem som ska göra vad. 
Eftersom kunden oftast inte gjort det här själva, är det viktigt att konsulten hjälper kunden 
med sitt projekt i mångt och mycket. 

Det är således viktigt att konsulten hjälper kunden så att den vet vad den ska göra. I större 
implementeringsprojekt ser rollfördelningen något annorlunda ut. Då finns det alltid en 
projektledare från Little Fish, en ansvarig implementeringskonsult, en ansvarig konsult för 
SAP-installationen och anpassningar. Sen brukar det även finnas en applikationskonsult som 
bygger externa funktioner. Från kundens sida finns det en projektgrupp som kan bestå av en 
eller flera personer. Det är således projektledaren från Little Fish och kundens projektgrupp 
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som regelbundet träffas för att stämma av fortskridandet mot projektplanen, så att tidsramen 
hålls. Kommer det fram att något steg drar ut på tiden måste kanske det startdatum som satts 
upp skjutas på. Problematik som kan uppstå i och med denna rollfördelning kan vara att 
kunskapsnivån är för låg hos kunden; hos den som är projektledare hos kunden, menar 
Sverker. Extremfallet kan vara att den som är projektledare hos kunden knappt kan datorer. 
Sverker berättar att de från Little Fish anser att det vill till att den som är projektledare hos 
kunden kan IT, kan hanterar datorer och vet vad han eller hon pratar om inom ämnet. Sverker 
om vikten av att de involverade användarna har förkunskaper: 

"Kan inte kunden det här, då får vi göra det jobbet åt dem och det ingår inte i 
projektkostnaderna att vi utför detta också... Vi ska kunna ge kunden en uppgift, kunden ska 
kunna ta den till sig och sedan utföra den på företaget..." 

Med andra ord ställs det krav på kundens projektledare att han eller hon måste vara lite driftig, 
kunna ta till sig saker, menar Sverker. Dessutom är det viktigt att den personen inte är 
ointresserad av projektet. Situationen får inte bli sådan att saker diskuteras under möten 
konsult och projektledare emellan, och sen när mötet är klart lägger projektledaren saken åt 
sidan och fortsätter lägga order som de alltid gjort, fortsätter Sverker. Projektledaren måste 
helt enkelt vara bra på att ta hand om förändringar. Det är även viktigt att projektledaren hos 
kunden har fått den positionen tilldelad av företagsledningen, dvs. att om personen arbetade 
100% tidigare skall den nu jobba 50% med de vanliga arbetsuppgifterna och 50% med 
projektet. Sverker menar att om personen arbetar 100% som vanligt och ska försöka sköta 
projektet vid sidan om blir sällan resultatet bra, och Sverker poängterar återigen att beslutet 
om mindre arbetstid måste komma från ledningen så att projektledaren från kunden verkligen 
känner att han eller hon kan ägna den tid som krävs till projektet. 

Sverker berättar vidare att det är viktigt att bilda sig en uppfattning tidigt i projektet vilka hos 
kunden som är duktigt på IT och vilka som inte är det. På det viset kan Little Fish bilda sig en 
uppfattning om nivån redan där. Han menar även att förvånansvärt många 
ekonomiavdelningar består av personer som kanske från början suttit i receptionen, sedan har 
de registrerat ordrar och därefter plötsligt fått en ekonomiansvarigfunktion trots att personen 
inte är ekonom i grunden. Då kan det bli väldigt jobbiga genomgångar av ekonomin längre 
fram i projektet eftersom kundens projektledare inte vet hur ekonomin fungerar i grunden. 
Little Fish försöker således att definiera upp varje användares kunskapsnivå tidigt i projektet 
så att den är up to date. Om det framkommer att kunden arbetat i t.ex. DOS i många år och 
ska övergå till Windows, och där dessutom användarna är lite äldre, kommer utbildningstiden 
att bli mycket längre. Då behöver kanske startdatumet för det nya systemet flyttas fram och 
det i sin tur kommer leda till att kostnaderna för projektet ökar. 

Vad beträffar kommunikationen berättar Sverker att det i inledande skedet vid snapshot så 
träffar Little Fish kunden personligen såklart, men efter det blir det mycket kontakt via mail, 
berättar Sverker. Efter det att intressenterna setts på plats för snapshot osv. sker mycket av 
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arbetet med att bygga och konfigurera systemet inne hos Little Fish. Sverker om 
kommunikationen under projektets gång: 

"Mail är enkelt och snabbt för att stämma av... och telefonsamtal om det är något som 
behöver förtydligas..." 

Projektgruppen hos kunden är sedan ansvariga för att informationen kommer ut till de övriga 
användarna. Little Fish försöker pusha för att kunden, t.ex. på sina måndagsmöten, tar upp 
dessa bitar; hur projektet går och hur långt det är gånget. Det är helt enkelt viktigt att alla 
användare vet att ett system kommer att bytas. Sverker poängterar att det är viktigt att 
projektet inte hamnar i ett stadie där representanterna från Little Fish och kundens 
projektgrupp blir två isolerade öar. Ofta kan det räcka med ett mail då och då så är kunden 
nöjd med det, men Sverker menar att projektledaren hos Little Fish kanske är fysiskt på plats 
hos kund lite oftare för att öga mot öga diskutera saker och se till att samma förväntansnivå 
råder. 

4.4.3 Användarinvolvering 

Sverker berättar att de inte är Little Fish som utser de användare på en lägre nivå som ska vara 
involverade i projektet, utan att detta ligger ansvar ligger hos kunden. Dock menar han att det 
ofta naturligt blir den som sitter med t.ex. kundorder som blir ansvarig för den biten i 
projektet, och den personen på lagret som plockar ut följesedlar blir den som ansvarar för 
lagret. De som jobbar i sina normala funktioner hos kunden blir de som oftast blir utsedda för 
det området i SAP. Sverker menar att det inte går att ställa några direkt krav på de användare 
som är längre ner. Däremot kanske man från Little Fishs håll lyfter upp att det kanske behövs 
lite mer utbildning på någon viss funktion om det framkommer tidigt att det är en låg nivå på 
kunskapen. 

Vad beträffar antalet användare som utses berättar Sverker att om det t.ex. är ett lager som 
består av 20 personer vill Little Fish kanske utbilda tre av dessa riktigt ordentligt där Little 
Fish sitter med dessa två eller tre dagar. Efter det är det dessa tre personer som måste gå ut till 
de övriga användarna på lagret och informera och utbilda dessa. På det sättet skapas det tre 
superanvändare som utgör en första supportgrupp hos kunden. Detta menar Sverker är bra för 
kunden, för dels leder det till ett snabbare avslut av projektet och dels ökar kompetensen hos 
kunden och det är det som Little Fish vill. 

När det kommer till möjligheten för användarna att komma med feedback på projektet 
berättar Sverker att detta ges möjlighet tidigt i projektet. Redan när kundens processer 
översatts till SAP´s processer stäms rutinerna av med användarna som kan komma med 
feedback huruvida de kan jobba så eller inte kan jobba så. På frågan om användarna kan 
komma med feedback, via tester, när projektet är avslutat och det nya systemet är igång svarar 
Sverker att allt vid det laget är klart och att tester och liknande skett långt tidigare i projektet. I 
och med att användarna tidigt i projektet givit sitt medgivande till att så som Little Fish 
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definierat upp kundens rutiner, det är så kunden jobbar, har konsulten en viss form av 
räddningsplank mot eventuella frågor och invändningar från användarna senare i projektet. 

Efter hand som användarna jobbar med tester i SAP, efter låt säga 2-3 månader, börjar 
användarna bli riktigt duktiga i systemet. Och många användare är driftiga, kunniga och 
framåt och då kommer de kanske på egna sätt att jobba i systemet. Detta är givetvis något som 
är bra menar Sverker, men att sådana idéer kanske måste bromsas något för att istället ta upp i 
steg två när systemet är på plats och i drift. 

Sverker berättar vidare att han anser att det finns två typer av användare; den som är villig att 
ta till sig förändringar och den användare som inte är villig att hantera förändringar. Ena 
kategorin av användare är villiga att tänka i vidare banor och på så sätt komma på nya sätt att 
arbeta. Den andra kategorin vill absolut inte arbeta på något annat sätt än så som man alltid 
gjort. Sverker poängterar att oavsett vad användaren tycker kommer projektet innebära en 
förändring, och således föredrar Little Fish användare som kan ta till sig förändringar. Sverker 
om vikten av öppenhet för förändring: 

"Det är endast kunder som har en viss mängd sådana personer som kan utvecklas anser 
jag...För de andra har helt och hållet stagnerat och då sker ingenting alls..." 

Är det ett duktigt företag kanske de har omgärdat sig med användare som är duktiga på att ta 
till sig nyheter och förändringar. Och är det många sådana användare på ett företag, som är 
framåt, blir hela företaget förändringsbenäget och då blir ofta projektresultatet lyckat.  

Givetvis finns det även svårigheter förknippade med att involvera användare. Sverker nämner 
att även de på Little Fish haft implementeringsprojekt som havererat. Han nämner återigen 
faktorn som är företagsledningen. Det har uppstått situationer där företagsledningen skrivit på 
avtal om att projektets omfång ser ut på ett bestämt sätt, men sedan i ett senare skede ändå 
kommit med invändningar hur projektet ska fortlöpa. Då hamnar projektet i en situation där 
avtalspunkter diskuteras istället för hur projektet i sig ska fortskrida för att genomföra en bra 
implementering. Detta innebär såklart att projektets fokus hamnar snett. En annan situation 
som uppstått har varit att projektledaren hos kunden inte haft den kompetens som krävts, och 
kanske framförallt inte den tid som krävts. Detta beror i sin tur på att ledningen inte tilldelat 
projektledaren den tid som krävs för att vara involverad i projektet. En tredje situation har 
varit att användare som suttit på viktiga positioner inte alls vill byta system. Ett exempel på 
ovilja till förändring: 

"Användaren har förpestat stämningen för de övriga användarna i projektet... Sagt att allt 
bara är skit och dåligt..." 

Sverker berättar om en ekonomichef som tog varje tillfälle i akt, på kafferaster och närhelst, 
att förmedla att projektet bara är pest och pina. I en sådan situation menar Sverker att det är 
direkt dåligt av företagsledningen att inte säga ifrån och ta in den här användaren för ett 
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enskilt samtal. För finns det inte en företagsledning som visar sig stark och förmedlar att 
projektet kommer genomföras, punkt slut, då blir det aldrig bra. På ett annat företag var det en 
lageranvändare som skrek och gormade och det smittar av sig på de resterande användarna. 
Och där fanns det inte heller en företagsledning som sa åt på skarpen. Sverker beskriver 
vikten av att företagsledningen har en klar styrning av projektet: 

"Det är ju som föräldrar och barn; barnen gör som föräldrarna säger... Och säger de inte 
ifrån, ja då blir det aldrig bra..." 

Sverker menar vidare att det är så personbundet; kan vara från vilket företag som helst, men i 
grund och botten är det alltid företagsledningens ansvar. Little Fish blir ju kontaktade av 
företagsledningen som vill byta system, och redan där har företagsledningen fattat ett beslut 
vilket Sverker tycker borde vara ganska lätt att efterfölja för användarna. Ett beslut är fattat 
och det är det här som gäller. Då skulle problem med användare som gnäller minimeras, 
menar Sverker. Dock kan det vara så att företagsledningen är såpass svag att de informella 
ledarna träder fram, som kanske då inte har en positiv inställning till förändringar, och smittar 
av sitt missnöje till övriga användare som inte vågar säga emot utan följer strömmen. På detta 
sätt är Little Fish redan tvåa när de kommer ut till kunden. Istället för att lägga fokus på att 
bygga ett bra system flyttas fokus till någon form av internpsykologi som Sverker menar 
borde varit åtgärdat för längesedan. 

Vad beträffar de positiva effekterna av användarinvolvering menar Sverker att dessa generellt 
sett är fler än de negativa, men att det är lätt att minnas de negativa effekterna i större 
utsträckning då dessa ofta framstår som totalt onödiga. Alla företag som byter affärssystem 
gör det av en anledning, och bytet leder oftast till något bättre och det tycker användarna är 
positivt av den anledningen att det finns något som förenklar deras vardag. Är bara 
företagsledningen med och pushar användarna, har regelbundna möten och informerar så 
kommer alla att vara med på tåget. Det resulterar i att alla användare vill bidra, komma med 
idéer, och det är det som gör jobbet roligt menar Sverker. Den engagerade användaren som är 
lite öppen för förändringar är användarinvolveringens styrka. Little Fish brukar lyfta fram att 
efter ett år efter startdatum så kan användarna det nya systemet precis lika bra som det gamla, 
och Sverker menar att fallgropen med användarinvolvering ofta kan vara att användarna oroar 
sig för mycket över själva förändringen. Ingen kan allting från början. Dock ligger det mycket 
ansvar hos konsulten och med det menat att han eller hon kan presentera det han eller hon gör 
på olika sätt. Risken finns att konsulten pratar alldeles för mycket om systemet; hur bra det är 
i form av data- och facktermer. Det är inte lyckat. Sverker om vikten av att konsulten kan 
presentera projektet: 

"Ett sätt är att presentera projektet som en riktig datanörd som älskar sitt system och pratar 
fackspråk hela tiden... Det förstår inte användaren... Man ska nog kort och gott prata vanlig 
svenska..." 
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Det är viktigt att så tydligt som möjligt gå igenom användarnas arbetsuppgifter i systemet på 
ett enkelt sätt och inte prata för mycket. Sen testas de sätt som bestämts i systemet och sen är 
det träning och åter träning som gäller. Sverker om att konsulten bör fatta sig kort och koncist: 

"Det är som när man pratar med ett barn... Ger man en utläggning på 10 minuter så har de 
bara hört de första tre meningarna i alla fall..." 

Sedan byggs momenten på allt eftersom. Det är i slutändan den användare som har skrivit på 
att allt är ok som allt står och faller på, för har inte konsulten lyckats förmedla informationen 
på ett bra sätter kommer det tillbaka senare i projektet i alla fall. I värsta fall kan det leda till 
att kunden är missnöjd med konsulten som måste bytas ut, så en ödmjuk attityd är viktigt. 

Den främsta nyttan som går att koppla till användarinvolvering, efter det att systemet är på 
plats och det gått en tid, är att användarna tränat i systemet innan dess att det gått igång i 
skarpt läge. Det genererar en trygghet och kunden kan således fortgå med sin verksamhet utan 
att det blir så mycket tapp. Dessutom får Little Fish mindre supportsamtal. En annan nytta är 
att användarna varit med och utvecklat systemet till så som det ser ut vid startdatum och 
således har de fått systemet utformat så som de vill ha det. Det eliminerar en eventuell "vi och 
dem" situation och användarna känner att de utfört projektet tillsammans med 
konsultföretaget. Generellt sett menar Sverker att ju större användarinvolvering, desto bättre 
blir systemet den dag det startar och går i drift. Men det ställer såklart krav på att användarna 
verkligen gått igenom allt innan dagen för startdatumet. Han poängterar vikten av hängiven 
utbildning: 

"Att användaren inte avslutar på fredagen och sen på måndagen finns det ett nytt system och 
han eller hon tänker: hur gör jag nu? Det har företaget inte tid med... Från dag ett ska 
användaren kunna skicka en faktura så att det stämmer med bokföring och lager och sådär... 
Vi har inte tid att från dag ett sitta och hålla handen med en användare som inte gjort sin 
uppgift och varit lat..."  

Belastningen minskar även på konsulterna den dagen systemet går i drift. Sverker menar att 
om Little Fish har tre konsulter på plats hos kund startdagen vill de inte bli upplåsta på någon 
eller några användare som varit lata och inte lagt manken till att testa och träna i systemet 
innan. Istället ska konsulterna kunna gå runt bland användarna och se så allt fungerar och 
kanske hjälpa till med småjusteringar. Se till så att allt flyter helt enkelt. 

Tiden minskar avsevärt dagarna innan startdatumet för det nya systemet, menar Sverker, och 
då finns det inget utrymme för att hjälpa användare med uppgifter som de enligt plan 
egentligen skulle gjort för fyra veckor sedan. Generellt sett tror Sverker att kunden ofta 
glömmer att om konsulten lägger ner en timma så behöver användarna själva lägga ner tre 
timmar på tester och utbildning. Många användare kanske tror att de kan vi ta itu med efter 
det att systemet gått igång, men det fungerar inte. Visst kan kunden begära fler konsulttimmar 
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men det leder till högre kostnader och i det långa loppet hjälper det inte kunden i alla fall. Förr 
eller senare måste användarna in i systemet och lära sig. 

Sverker menar även att det är ganska vanligt att nivån på kunskap varierar mycket hos 
kunden. När t.ex. kravspecifikationen ska godkännas av användaren, att det är på det sätt som 
Little Fish presenterar i SAP som kunden arbetar, finns det en viss risk med att användaren 
skriver på och godkänner något som han eller hon  i själva verket inte förstått fullt ut. Detta 
överbryggs genom att ha en tydlig dialog användare och konsult emellan, och att konsulten 
genom detta försöker läsa av användaren. 

4.5 Respondent 5 

Intervjun genomfördes med Nicklas Lilja som arbetar som ekonomichef samt att han är 
affärssystemsansvarig på företaget Proove International AB i Falkenberg. Företaget omsatte 
2008 nästan 90 miljoner svenska kronor och hade då 24 anställda, varav 2 av dem är 
placerade i Shanghai Kina. Företaget arbetar med import och förädling av elektronik ifrån 
Kina.  

4.5.1 Implementeringsprocessen 

Enligt Nicklas så blev inte implementeringsprocessen så som hans företag hade önskat. 
Implementeringsprocessen fallerade på Proove beroende på att den ansvariga leverantören 
och konsulterna som skulle implementera affärssystemet var alldeles för teknikfokuserade. 
Konsulterna var tekniskt väldigt duktiga men enligt Nicklas så saknade de en god 
verksamhetsförståelse. Detta i kombination med att Proove, som ett ganska litet företag, själva 
inte hade kompetensen till att själva kunna ta fram en riktig kravspecifikation. Företaget hade 
själva inte heller den bästa tekniska kompetensen vilket gjorde det svårt att kommunicera en 
önskad bild till den ansvariga systemleverantören. Nicklas om effekten av att konsulten 
saknar verksamhetsförståelse: 

”Ett företag som är av vår storlek hade inte någon egen anställd som kunde identifiera vad 
det var för moduler som vi behövde, utan vi visste bara vad vi vill göra och leverantören 
frågade: Vad är det ni vill ha?”  

Detta ledde enligt Nicklas till att företaget inte kunde ta fram en ny plan över hur de skulle 
vilja jobba, vilket ledde till företaget istället försökte återskapa samma arbetssätt som Proove 
hade i sitt föregående system. Detta medförde att det nya affärssystemet inte blev den 
förstärkning som företaget hoppats på, även om vissa delar i företaget, exempelvis 
logistikdelen, effektiviserades något. Men Nicklas menar att det ändå var mycket kvar att göra 
för att kunna använda systemets potential även efter att systemet var implementerat. Prooves 
implementeringsprocess dokumenterades heller aldrig av varken Proove eller 
systemleverantören. Det enda som finns dokumenterat från implementeringen är de 
workshops/utbildningarna som systemleverantören höll med användarna på företaget. Dock 
ansåg företaget att dessa var bristfälliga då systemleverantören använde sig av ett fiktivt 
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företag i dessa utbildningar och inte av företagets egen information vilket gjorde dessa svåra 
för de anställda att relatera till.  

Proove hade hela tiden efter implementeringens slutförande stora problem med det nya 
affärssystemet. Detta påpekades enligt Nicklas många gånger för leverantören som inte ville 
känna sig vid felen. Det största av de fel, som uppdagades först två år efter start, var bland 
annat att systemet räknade fel på företagets inleveranser vilket ledde till att Proove fick 
felaktiga lagervärden som i slutändan påverkade hela resultatet för företaget. 
Implementeringen hade inte bara negativa effekter på företaget som sådant, utan det ledde 
också tillflertalet personliga konsekvenser för två av de anställda som var ansvariga för de 
berörda delarna. De personerna ”gick in i väggen” och fick sjukskriva sig tillföljd av bland 
annat dessa fel.  Detta ledde i slutändan till en tvist mellan Proove och deras systemleverantör 
som gjorde att de helt bytte leverantör av systemet. 

4.5.2 Intressenter 

Nicklas menar att konsulterna som jobbar med implementering av affärssystem måste ha en 
god verksamhetsförståelse och att det måste finnas bra kommunikation för att projektet ska 
lyckas. I Prooves fall så har inte detta fungerat optimalt och företaget har fått en ganska dålig 
bild av sin föregående systemleverantör. Detta beroende på bland annat att leverantören har 
fakturerat företaget för vad de anser ha varit rena försäljningsmöten. Detta ledde till att 
Proove inte ville involvera konsulterna allt för mycket. Nicklas menar att detta måste göras 
tydligare från både företagets sida och leverantörens. De båda måste vara på samma nivå och 
överens om vad som faktiskt gäller under implementeringen och andra upphandlingar. 
Nicklas menar att förväntningarna mellan företaget och leverantören måste vara lika och att 
detta inte var helt lätt i Prooves fall. Han menar att Proove borde ha tagit in en mellanhand 
som jobbar mellan systemleverantören och Proove som kan ställa riktiga krav på systemet och 
vad det är som företaget faktiskt vill ha. 

Då ledningen på Proove inte själva hade tiden att delta i implementeringsprocessen så la de 
över ansvaret på de anställda. Nicklas menar att det hade behövts en ordentlig plan över hur 
detta skulle sett ut så att de kunnat delegera resurser på ett bättre sätt. 

4.5.3 Användarinvolvering 

Användarinvolvering på Proove blev mer en kapacitetsfråga än ett sätt för effektiv 
implementering. Detta då ledningen enligt Nicklas inte hade tid att arbeta med affärssystemet 
vilket gjorde att mycket av ansvaret hamnade på användarna. Användarna på Proove var i hög 
grad involverade i projektet. Bland annat så hade företaget en person från varje funktion som 
var ansvarig för sin del, tillsammans med en person som var övergripande ansvarig för 
projektet. Det bidrog enligt Nicklas till en stor entusiasm för projektet i dess början som sedan 
efterhand byttes ut mot irritation. Detta beroende på att många av de inblandades ordinarie 
arbetsuppgifter blev lidande då ledningen inte kunde ge dem någon avlastning på dessa.  Detta 



 - 37 -

tillsammans med att de involverade inte hade den tekniska kompetensen som krävdes på 
grund av konsulternas inriktning, gjorde att de anställda inte heller kunde ta fram ett nytt 
arbetssätt utan istället försökte återskapa det gamla systemet. Detta resulterade i att det i 
slutändan också blev svårt att utnyttja systemet. Nicklas om vikten av att företagsledningen 
avsätter resurser: 

”Har man inte gjort klart en plan från början över vad man vill göra, så blir det ju att man 
vill göra som man alltid har gjort, det är ju det enklaste” 

Nicklas menar dock att användarinvolvering är viktigt, inte minst för förankringen av 
projektet i företaget och detta är en av de viktigaste effekterna i efterhand. Han menar att det 
alltid finns ett motstånd mot förändringar och hur bra företaget än målar upp målet så blir det 
alltid jobbigt under en tid. Men att användarinvolvering kan hjälpa företaget med detta. Andra 
effekter som involveringen av användare för med sig är att de blir duktiga på systemet, inte 
bara i sin egen funktion utan tvärs över företaget. Detta menar Nicklas hjälper företaget vid 
vidare utvecklingen av systemet, samt att ett externt supportbehov inte blir lika stort när 
kunskapen finns inom företaget. 

Att hitta en bra nivå för involvering är också viktigt, detta då användarinvolvering medför att 
projektet blir mer tidskrävande. Det är därför viktigt att sätta upp ett tydligt mål innan 
involvering av användare sker och att projektet bör ha kommit en bit på vägen. Detta för att 
användarna inte ska dra projektet åt ett icke önskat håll. Därför bör användarna enligt Nicklas 
involveras på ett stadium där de fortfarande kan påverka men inte så att det bakomliggande 
målet blir lidande för det. Det gäller alltså att hitta ett stadium som inte är för tidigt och inte 
för sent i projektets gång.   

De negativa effekterna av användarinvolvering har visat sig tydligt på Proove. Inte minst i 
form av de användare som blivit utbrända och sjukskrivna tillföljd av sitt deltagande i 
projektet. Detta hade dock kunnat motarbetas om de från ledningens håll fått utökade resurser 
och avlastning från sina normala arbetsuppgifter. 
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5 Analys 
I detta kapitel presenteras studiens analys, dä vi ställer den insamlade empirin mot vår 
teoretiska referensram. Analysavsnittet är strukturerat efter de temaområden som 
ligger till grund för studien, där respondenternas samlade åsikter återges för 
respektive temaområde; respondenternas åsikter om användarinvolvering i 
implementeringsprocessen, respondenternas syn på de olika intressenternas roller, 
samt respondenternas syn på användarinvolvering. 

5.1 Implementeringsprocessen 

Implementeringsprojektet som respondent 1 (logistikchef/projektledare) var ansvarig för och 
som respondent 2 (slutanvändare) var delaktig i, går det att se likheter med det som Parr och 
Shanks (2000); Sharp et al. (2004) beskriver i The Bancroft Models första steg. Bland annat 
utsågs en projektgrupp och att flertalet delprocessägare väldigt tidigt i 
implementeringsprocessen, vilket Parr och Shanks (2000); Sharp et al. (2004) beskriver som 
en av huvudaktiviteterna i The Bancroft Models första steg där också planering för fortsatta 
projektet bör ingå. Respondent 3 (konsult) menar dock att det kan vara svårt att i början av ett 
implementeringsprojekt utveckla en struktur på sin implementeringsprocess, vilket kan 
härledas till att systemleverantörens kunder är små och inte själva har råd eller tid att avsätta 
de resurser som krävs för en strukturerad process. Respondent 3 påstående styrks även av 
Baroudi, et al., (1986); Malhotra & Temponi, (2010). 

Respondent 1 och respondent 2 beskriver att användarna på Hestra Inredningar också har 
involverats i framställandet av processkartor över företagets nuläge och framtida arbetssätt, 
vilket enligt honom är viktigt då det är användarna som utför det dagliga arbetet och därmed 
kan sina respektive arbetsprocesser bäst. Detta styrks av Clavadetscher (1998); Leonard-
Barton och Sinha (1993). Framställandet av processkartor över företagets nuläge och framtida 
läge som respondet 1 och respondent 2 beskriver går även detta att tydligt koppla till The 
Bancroft Models andra och tredje steg som beskrivs av Parr och Shanks (2000); Sharp et al. 
(2004). Detta beskrivs även av respondent 4 som menar att en nulägesanalys är bland det 
första som bör göras vid implementering av affärssystem Respondent 1 anser att 
framställandet av det nya arbetssättet var en av de viktigaste bitarna under 
implementeringsprocessen, vilket även styrks av Haft et al. (2003); Bhatti (2005) Castellano 
et al. (2007); Holland och Light (1999); Lau et al. (2003). Att användarna bör vara delaktiga i 
arbetet med att utveckla nya arbetssätt för företaget är något som också respondent 4 (konsult) 
ställer sig bakom. Han menar att om konsulten lägger sig i för mycket i hur användarna ska 
jobba så kan det lätt leda till ett visst motstånd från användarna. Samtidigt menar respondent 4 
att det kan finnas vissa fördelar med att inte ändra för mycket i ett företags arbetssätt under 
implementeringsprocessen. Han menar att användare känner sig mer trygga med att jobba i 
det gamla arbetssättet och då kan det vara en fördel att vänta med att omarbeta 
verksamhetsprocesserna tills användarna känner sig trygga i det nya systemet. Haft et al. 
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(2003) styrker respondet 4 påstående och menar att för stora förändringar i struktur även kan 
medföra förändringar i företagets kultur vilket medför en osäkerhet hos användarna, vilket i 
värsta fall kan leda till motstånd .Respondent 5 (ekonomichef/affärssystemsansvarig) vittnar 
om att det såg något annorlunda ut gällande implementeringsprocessens inledande faser i hans 
fall. Respondent 5 förklarar att företaget inte ansåg sig själva ha kompetensen till att ta fram 
några verksamhetsanalyser över nuläget och det framtida läget. Resultatet blev att inga 
processkartor togs fram och att företaget istället förlitade sig på konsulternas analys. 
Konsulterna hade dock för stort fokus på hur affärssystemet skulle fungera rent tekniskt i 
deras analyser, utan någon koppling till verksamheten, vilket enligt respondent 5 resulterade i 
att ingen på företaget förstod dess innehåll. Med The Bancroft Model (Parr & Shanks, 2000; 
Sharp et al., 2004) som mall innebär det som respondent 5 beskriver att användarna först 
involverades i steg 4. Problemet som respondent 5 beskriver styrks även av Katzeff (1998) 
som menar att kravspecifikationer framtagna av konsulter skrivs på ett teknisktspråk som kan 
göra de svåra för användare att förstå . Då Thavapragasam (2003) menar att affärssystem är 
det bästa exemplet på oskiljaktigheten av affärsverksamheten och informationsteknologin, 
styrker det vikten av att implementeringsprojektet har ett verksamhetsfokus, och inte bara 
fokuserar på de tekniska aspekterna. Att konsulter med för stort fokus på teknik kan medföra 
problem, är något som respondent 3 och 4 (konsult) också nämner. Respondent 3 menar att 
om konsulten å sin sida inte förstår en verksamhets processer kan det få katastrofala följder 
för slutresultatet om det inte motsvarar hur kunden arbetar.   

Respondent 5 betonar vikten av att företaget utvecklar sina arbetssätt under 
implementeringsarbetet, detta för att företaget inte ska falla tillbaka i det föregående systemets 
struktur och arbetssätt. Holland och Light (1999) anser att förändring av företagets processer 
är av yttersta vikt för att kunna integrera dem när det nya systemet är på plats. Även Ahituv et 
al. (2002); Bhatti (2005); Castellano et al. (2007); Lau et al. (2003) understryker vikten av 
förändring i processerna och menar att utan dessa förändringar skulle det nya affärssystemet 
inte tillföra något värde alls till företaget. Detta bekräftas av respondent 5 upplevelser av 
implementeringsprocessen. Respondent 5 menar att på grund av att företaget försökte 
återskapa det föregående systemets arbetssätt kunde de inte utnyttja det nya systemets 
funktioner fullt ut. Katzeff (1998) bekräftar att detta är ett vanligt problem och förtydligar att 
användare gärna beskriver sitt nuvarande arbetssätt men att de har svårare att tänka i banor om 
hur de skulle vilja arbeta. I The Bancroft models (Parr & Shanks, 2000; Sharp et al., 2004) 
tredje steg ligger fokus på att arbeta fram ett framtida önskat arbetssätt, vilket aldrig utfördes i 
respondent 5 fall. 

The Bancroft Models fjärde steg som beskrivs av Parr och Shanks (2000); Sharp et al. (2004) 
är konstruktion och test. Enligt respondent 1 och respondent 2 involverades användarna även i 
detta steg. Detta skedde enligt respondent 1 och respondent 2 genom att användarna fick 
komma med feedback på designen av systemet, samt de grundläggande funktionerna efter att 
konsulterna byggt färdigt systemet. Detta använde konsulterna sedan för att göra ytterligare 
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justeringar i systemet. Även respondent 4 menar att testdelen är en viktig del i 
implementeringsprocessen, då han som konsult i slutskedet av konstruktionen verkligen måste 
säkerställa att lösningen som de erbjuder fungerar för användarna. Detta stärks även av Bhatti 
(2005); Lau et al. (2003); Holland och Light (1999) som menar att kommunikation och 
feedback mellan intressenterna är en kritiskframgångsfaktor för ett implementeringsprojekt. 
Respondent 3 uttrycker att Montania arbetar på ett liknande sätt genom att ta fram en beta 
version av systemet som sedan kunden får testa och ge feedback på. Det kan enligt respondent 
3 dock vara svårt att få flera användares synpunkter på systemet, vilket enligt honom beror på 
att deras kunder är relativt små och inte kan avsätta resurser till dessa tester.   

I det femte, och sista steget i The Bancroft Model som enligt Parr och Shanks (2000); Sharp et 
al. (2004) är implementation, så ska affärssystemet installeras på kundens hårdvara, dessutom 
ska utbildning av användarna inledas i detta sista steg. Respondent 2 (slutanvändare) menar 
att under denna tid fick hon lägga runt 30 % av sin totala arbetstid till att framställa 
utbildningsmaterial till övriga användare på företaget. Även respondent 4 understryker vikten 
av att kunden avsätter tillräckligt med tid för utbildning av användare. Han menar att om en 
konsult lägger ner 10 timmar på att utbilda användarna i företaget så måste användarna själva 
lägga ner 3 gånger så lång tid efteråt. Respondent 4 hävdar dock att utbildning av användarna 
bör ske kontinuerligt genom hela implementeringsprocessen. Respondent 1 bekräftar också att 
utbildningen av användarna är ett av de mest tidskrävande stegen under 
implementeringsprocessen. Respondent 5 vittnar om potentiella svårigheter under 
utbildningen av användarna. Respondenten menar att svårigheterna inte berodde på 
användarnas engagemang, utan snarare på konsulternas förmåga att förmedla kunskapen om 
systemet till företaget.  

5.2 Implementeringsprocessens intressenter 

Nedan följer respondenternas samlade åsikter om varje enskild intressents roll vid 
användarinvolvering i implementeringsprocessen av ett affärssystem.  

5.2.1 Konsultens roll 

Enligt respondent 1 (logistikchef/projektledare), 4 (konsult) och 5 
(ekonomichef/affärssystemsansvarig) är det viktigt att konsulten har en god 
verksamhetsförståelse tillsammans med teknisk kompetens, och tidigt skapar sig en förståelse 
för kundens verksamhet. Respondenternas åsikter styrks av Hederstierna (2003) som anser att 
det är viktigt att konsulten på ett tidigt stadium sätter sig in i kundens verksamhet. Att 
konsulten måste besitta dessa specialkunskaper för att kunna komma med förslag på 
förbättringar är något som Andersson (2001) bekräftar, och författaren menar också att 
konsulten har en rådgivande roll. Detta stärks av respondent 3 (konsult) som anser att 
konsulten måste besitta denna övergripande verksamhetskunskap, dels för att kunna leverera 
en riktig bild av verksamheten till leverantören men också för att kunna fungera som ett 
bollplank till utvecklarna.  
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Respondent 2 (slutanvändare) och 4 anser att det är viktigt att konsulten kan ta projektet till en 
nivå som användaren kan förstå, samt att konsulten lyssnar på vad användaren har att säga. 
Respondent 2 och 4 menar att det måste finnas en ömsesidig lyhördhet mellan dessa båda 
intressenter. Respondent 3 och respondent 5 står också bakom detta resonemang; att konsulter 
måste ta projektet till en praktisk nivå som användarna kan förstå. Detta lyfts även fram av 
Andersson (2001) som menar att lyhördhet är en viktig egenskap för konsulten.  

Respondent 3 och 4 belyser vikten av konsulten att ta konversationen till ledningens nivå och 
verkligen se till att båda är på det klara med vad som gäller och ingår i 
implementeringsprocessen. Detta för att undvika missförstånd i projektets slut. Respondent 4 
menar även att det är viktigt bibehålla kommunikationen konsult och kund emellan för att inte 
riskera att parterna blir två "isolerade öar", och på så vis skapa missförstånd. Detta 
resonemang ställer sig också Andersson (2001) bakom, och menar att det är viktigt att på ett 
så tidigt stadium som möjligt fastställa uppdragets karaktär, omfattning, upplägg och 
tidsåtgång. Vidare menar författaren att om en uppdragsgivare har en annan bild än konsulten 
av vad han eller hon har beställt kan detta leda till problem i relationerna mellan konsult och 
företag. Denna bild förmedlas också av respondent 5 där han menar att kommunikationen var 
så bristfällig i projektet och förväntningarna så olika att det resulterade i att företaget tillslut 
inte ville blanda in konsulterna, vilket senare var orsaken till att de bytte ut konsultföretaget.  

Respondent 3 menar att det är viktigt att konsulten vågar ställa obekväma frågor och krav till 
företagsledningen. Detta styrks av Andersson (2001) som menar att konsulten måste vara 
objektiv och oberoende för att på så sätt kunna rekommendera lösningar på problem. 

Respondent 4 belyser vikten av att konsulten måste få övriga inblandade att känna sig 
involverade, detta genom att informera vad konsulterna själva ska göra och vad de förväntar 
sig av användarna under implementeringsprojektet. Respondent 4 anser också att det är viktigt 
att definiera kunskapsnivån hos användare för att bland annat kunna förutspå utbildningskrav 
senare i processen, samt för att kunna sätta en nivå på projektets fortsatta planering. Även 
detta resonemang styrks av Andersson (2001) som menar att det är viktigt att identifiera 
möjliga roller hos användare för att lättare kunna planera det fortsatta arbetet i projektet. 

5.2.2 Företagsledarens roll 

Respondent 4 menar att det är viktigt att företagsledningen har en fördomsfri inställning till 
projektet, och att de inte ska gå in i projektet med förutfattade meningar om att 
implementeringsprojekt är väldigt kostsamma och att många misslyckas. Gulliksen och 
Göransson (2002)  styrker detta och menar att dessa fördomar är en naturlig reaktion av att 
många IT-projekt misslyckas. Respondent 4 menar att om företagsledningen har denna 
fördomsfulla inställning till projektet så leder det till att företagsledningen inte vill satsa 
tillräckligt med resurser, som i sin tur kan leda till att projektet misslyckas. 
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Även respondent 1 bekräftar vikten av att företagsledningen måste vara medveten om 
projektets omfattning och tilldela de involverade användarna betryggande resurser till 
projektet i form av avlastning från de ordinarie arbetsuppgifterna. Detta bekräftas även av 
respondenterna 2 (slutanvändare), 4 (konsult) och 5 (ekonomichef/affärssystemsansvarig). 
Hederstierna (2003) styrker denna teori och menar att en av ledningens viktigaste uppgifter är 
att frigöra resurser så att de involverade användarna kan fokusera på 
implementeringsprocessen utan att känna att de hämmas av sina ordinarie arbetsuppgifter. 
Respondent 4 anser även att ledningen bör vara med i projektgruppen på företaget, och om 
inte detta är möjligt, måste ledningen ge någon annan på företaget ökade befogenheter till att 
ta beslut rörande projektets resurser. Detta för att det annars kan ta lång tid att få igenom 
beslut rörande projektet. 

Förmågan att kunna se den stora övergripande bilden men även kunna se användaren är en 
annan viktig egenskap som respondent 3 (konsult) nämner att företagsledningen bör ha. Detta 
styrks delvis av respondent 5 som menar att ledningen måste vara med och fastställa den 
övergripande planen för hela projektet för att på så vis kunna se vart utökade resurser behövs 
och därmed främja en bättre involvering av användarna. Detta ses enligt Bhatti (2005); Lau et 
al. (2003); Holland och Light (1999) som en kritisk framgångsfaktor för hela 
implementeringsprocessen. 

Respondent 4 nämner att företagsledningen måste ha kompetensen att förstå innehållet i 
avtalet mellan kund och leverantör, vilket blir en balansgång mellan konsultens förmåga att 
förmedla och företagsledningens förmåga att förstå informationen. Detta bekräftas av 
respondent 5 som menar att kommunikationen mellan systemleverantören och företagsledning 
hos kunden måste vara glasklar. Andersson (2001) menar att kundens beställare måste 
samarbeta med konsulten för att säkerställa att de båda är överens och förstår vad som 
innefattas i avtalet. Detta för att undvika problem som kan skada både kunden och 
leverantören av affärssystemet.   

Respondent 4 anser att ledningen måste klargöra för användarna vad som gäller angående 
implementeringen av affärssystemet och förmedla att projektet kommer genomföras oavsett 
vad de tycker om det. Det gäller enligt respondent 4 för ledningen att framförallt förmedla 
detta till de så kallade informella ledarna som finns på företaget. Detta på grund av att om en 
sådan person har en dålig uppfattning om projektet kan det leda till att han sprider denna 
uppfattning över hela företaget. Dessa informella ledare beskrivs av Vilpola (2008) som 
nyckelanvändare. Författaren menar att det är viktigt att involvera dessa nyckelanvändare då 
de ofta besitter stor kunskap om verksamheten, samt att dessa personer har lättare att övertyga 
övriga användare på företaget om nyttan med det nya affärssystemet. 

5.2.3 Slutanvändarens roll 

Enligt respondent 1 (logistikchef/projektledare) måste de användare som involveras besitta 
följande egenskaper: 
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”Personen måste ha ett intresse av att se förändring och ett intresse av att och skapa något 
nytt och vilja ta ett stort steg framåt och kämpa för det här och framför allt inse att man tar 
ett ansvar och formar systemet” 

Respondent 4 (konsult) bekräftar att användare måste ha en vilja att förändras, ett öppet sinne 
och vara beredda att lägga ner mycket tid, vilket även respondent 2 (slutanvändare) ställer sig 
bakom. Exempelvis så menar respondent 4 att om konsulten utbildar användarna i 10 timmar, 
måste användarna själva lägga ner 30 timmar efter själva utbildningen. Respondent 2 och 4 
hävdar också att det är användarna som är involverade implementeringsprojektet som har 
ansvaret för att informera och utbilda de övriga användarna på företaget som själva inte är 
direkt involverade i projektet, vilket bekräftas av Wang och Wu (2005). 

Respondent 2 menar att vid kritiska beslut rörande systemets utformning tog respondenten 
upp detta på företagets interna måndagsmöten. Där fick de resterande användarna att komma 
med åsikter för att säkerställa att ingen blir missnöjd på slutet. Att sprida information om 
implementeringsprojektet över hela företaget är något som Bhatti (2005); Lau et al. (2003); 
Holland och Light (1999) beskriver som en kritisk framgångsfaktor för att säkerställa ett 
lyckat projektresultat. 

Respondenterna 1, 2, 3 och 4 lyfter alla fram vikten av att användarna ger feedback på 
affärssystemet under implementeringsprocessen. Respondent 4 och 3 menar att detta är viktigt 
för att säkerställa att den lösning som utvecklats under implementeringsprocessen motsvarar 
det förväntningar och krav som användarna har på systemet. Detta styrks av Heiskari (2008) 
som anser att feedback från slutanvändarna är en arbetsuppgift som användarna har vid 
implementeringsprojekt av affärssystem. 

5.3 Användarinvolvering 

I den initiala delen av implementeringsprocessen är arbetet med att utse vilka användare som 
ska involveras ett första steg enligt respondent 1 och respondent 4. Leonard-Barton och Sinha 
(1993) menar att användare inte alltid vill bli involverade, och det är således viktigt enligt 
respondent1 och 4 att välja ut de användare som har ett intresse för teknik och förändring, och 
som vill vara involverade. Användarinvolvering syftar inte endast till, enligt Holland och 
Light (1999); Parr och Shanks (2000); Sharp et al. (2004), att involvera användare av 
systemet i design och implementering av affärsprocesserna, utan dessutom att utbilda 
användarna i det nya systemet. Respondent 1, 2 och 4 framhåller att utbildningen av 
användarna är en viktig del, och att det även ställer krav på användarnas engagemang. 

Heiskari (2008) menar att en nyckelfaktor till ett lyckat implementeringsprojekt är att 
leverantören av systemet samverkar med kundens användare för att sammanställa en 
kravspecifikation som ligger till grund för det nya systemets uppbyggnad. Denna teori kan 
styrkas med hjälp av respondent 1 redogörelse för att användarna i det projektet gemensamt 
tog fram processkartor och kravspecifikationer i projektets inledande skede. Även respondent 
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4 beskriver att det är viktigt att affärssystemsleverantören och kunden är i samförstånd 
gällande kravspecifikationen. Respondent 4 poängterar vikten av att i ett tidigt stadie av 
implementeringsprocessen dessutom få kravspecifikationen formellt bekräftad av kunden. 
Clavadetscher (1998) styrker detta och menar att om ett samarbete säkerställts tidigt i 
projektet ökar chanserna för ett lyckat projektresultat. Vidare förklarar respondent 4 att det är 
viktigt att beställaren (företagsledning och användare) och leverantören (konsulten) har 
likvärdiga förväntningar på det nya systemet, något som Hederstierna (2003) också lyfter 
fram. Dessutom menar Hederstierna (2003) att konsulten i detta stadie av 
implementeringsprocessen inte överarbetar situationen och försöker sälja för mycket. 
Respondent 5 (ekonomichef/affärssystemsansvarig) berättar att så var fallet i dennes projekt 
och att det medförde en irritation bland de inblandade användarna. Respondent 5 tror att detta 
även kan hänga ihop med att användarna inte har tillräckligt med kunskap för att kunna ställa 
"rätt" krav, något som Clavadetscher (1998) nämner som ett potentiellt problem.  

Respondent 4 (konsult) menar att ju tidigare användarna involveras desto bättre då det medför 
att kraven för det nya systemet säkerställs. Fördelarna med tidig användarinvolvering 
bekräftas även av respondent 1 och 2. Katzeff (1998) belyser fyra principer  som är viktiga att 
ta i beaktning för att för att implementeringsprocessen ska resultera i ett användarvänligt 
system. En av dessa principer är att tidigt fokusera på slutanvändarna. Till skillnad mot 
respondent 4 åsikt menar dock respondent 5 att användarna bör involveras i ett något senare 
skede av implementeringsprocessen för att på så vis undvika att projektet drar åt ett icke 
önskat håll. Respondent 5 menar vidare att det är viktigt att hitta en lagom nivå för 
användarinvolvering; att involveringen varken sker för tidigt eller för sent. 

Tidig- och kontinuerlig utvärdering av användbarheten, som Katzeff (1998) nämner som en 
av de fyra principerna, något som Respondent 2 upplevde i sitt projekt med regelbundna 
möten där användarna kunde komma med feedback på projektets fortskridande.  Respondent 
4 menar att användbarheten först och främst säkras tidigt i ett projekt, och att därefter inte 
någon vidare vikt behöver läggas vid användbarheten då den fastställts initialt i projektet. 
Respondent 4 berättar att en tid efter det att det nya systemet satts på plats har användarna ofta 
blivit så pass duktiga att de kommer på egna sätt att jobba i det nya systemet, och att det då 
kan vara lämpligt att göra eventuella modifikationer av systemet. Respondenten menar att om 
sådana idéer dyker upp under projektets gång är det bäst att bromsa dem lite och ta upp 
idéerna i ett senare skede. Resonemanget hänger samman med respondent 5:s åsikt om att 
användarna kan få projektet att dra åt fel håll om nya idéer släpps fram efter det att 
specifikationerna för det nya systemet fastställts. 

Katzeff (1998) menar att det i samband med användarinvolvering är viktigt med en iterativ 
utveckling av systemet, medan  respondent 4 fasthåller att krav och funktioner ska bestämmas 
tidigt i projektet för att resterande delen av implementeringsprocessen ska fortlöpa så smidigt 
som möjligt. Allt eftersom projektet fortskrider byggs fler moment på, menar respondent 4.  
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Respondent 1 (logistikchef/projektledare), 2 (slutanvändare), 4 (konsult) belyser att det är 
viktigt att utvecklingen av det nya systemets funktioner ska utvecklas parallellt. Detta är något 
som Katzeff (1998) ställer sig bakom. Bhatti (2005); Lau et al. (2003); Holland och Light 
(1999) menar att det är viktigt att sprida information om arbetets fortskridande till andra i 
projektteamet och övriga på företaget men också om att ta emot feedback från desamma. 
Respondent 2:s berättelse om regelbundna möten där feedback lyftes fram bekräftar detta. 
Bhatti (2005); Lau et al. (2003); Holland och Light (1999) menar att kommunikation kan ses 
som en intern marknadsföring av projektet. Respondent 1 och 2  bekräftar detta då möten 
hölls frekvent under projektets gång. Respondent 4 vidhåller samtidigt att kommunikationen 
inte behöver överdrivas. 

5.3.1 Fördelar med användarinvolvering 

En av de  huvudsakliga fördelarna som kopplas till användarinvolvering enligt Heiskari 
(2008); Leonard-Barton och Sinhas (1993); Marakas och O'Brien (2006); Thavapragasam 
(2003) är ökad användaracceptans av det nya systemet. Respondent 1 
(logistikchef/projektledare) styrker denna fördel och menar att användarinvolveringen bidrog 
till att moralen mellan de involverade höjdes, mycket på grund av att de kände sig delaktiga i 
företagets utveckling. Respondent 1 framhåller att tack vare att företaget använde sig av två 
användare från varje avdelning möjliggjorde det att de inom sin egen avdelning kunde utbyta 
idéer mellan varandra. Det i sin tur menar respondent 1 leder till att användarinvolveringen 
bidrar till en högre lägsta nivå i kunskap om systemet hos all personal. Att kunskapsnivån 
höjs hos kunden får medhåll från både  respondent 4 (konsult) och respondent 5 
(ekonomichef/affärssystemsansvarig). 

Att användarinvolvering leder till ökad systemkvalité (Heiskari, 2008; Leonard-Barton & 
Sinhas, 1993; Thavapragasam, 2003) framhålls av respondent 1 som menar att användarna är 
de som bäst vet hur det dagliga arbetet ser ut och kan således peka på processer som bör 
utformas annorlunda i det nya systemet. Dessutom menar respondent 4 att i och med att 
användarna blir duktigare i systemet minskar supportbehovet. Respondent 5 lyfter även han 
fram nyttan av ett minskat externt supportbehov. 

Respondent 2 (slutanvändare) berättar att användarinvolveringen gjorde att de involverade 
fick ett spännande avbräck i vardagen som  även upplevdes som utvecklande rent personligt. 
Detta går att relatera till respondent 4 som menar att om företagsledningen står bakom 
projektet och pushar användarna kommer det leda till att alla involverade blir mer engagerade 
och driver projektet framåt. Respondent 4 beskriver resultatet av detta:  

"Den engagerade användaren som är öppen för förändringar är användarinvolveringens 
styrka..." 

I motsats går att ställa respondent 5:s redogörelse för en oengagerad företagsledning som till 
slut ledde till irritation bland de involverade användarna. 
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5.3.2 Svårigheter med användarinvolvering 

En av svårigheterna med att involvera användare vid implementeringsprojekt är att det är 
kostsamt och tidskrävande (Baroudi et al., 1986). Denna teori är det ingen respondent som 
emotsäger sig. Respondent 3 (konsult) lyfter dock särskilt fram detta som ett problem, och 
syftar då på erfarenheter av att mindre företag inte har samma resurser att tillgå. Detta styrks 
av Malhotra och Temponi (2010) som menar att kostnaderna blir mer kännbara i mindre 
företag. Respondent 5 (ekonomichef/affärssystemsansvarig) menar att resurskravet gjorde sig 
påmint på dennes företag då företagsledningen var ointresserad av projektet och inte frigjorde 
resursen i form av tid. Således blev arbetsbördan för tung för de involverade användarna då de 
inte fick avlastning från ordinarie arbetsuppgifter. 

Respondent 4 (konsult) berättar att situationer har uppstått där företagsledning kommit med 
invändningar angående det bekräftade projektinnehållet en tid efter projektstarten. Således har 
intressenterna hamnat i en avtalsdiskussion istället för att arbeta kreativt med systemet. Även 
respondent 5 är inne på samma spår där diskussioner uppstod mellan leverantör och kund pga. 
oegentligheter. Baroudi et al. (1986) menar att användarinvolvering kan leda till att problem 
under projektet riskerar att hamna på "politisk nivå".  

Respondent 3 anser att det är svårt, speciellt för mindre företag, att vara pålästa och ha 
kunskap om hur viktigt t.ex. en förstudie är innan ett projekt sjösätts. Respondent 5 vittnade 
också om att denna kunskapsbrist gjorde sig påmind. Teorin styrker detta då Katzeff (1998) 
poängterar att samtliga av de fyra principerna för användarinvolvering är svåra att ta i 
beaktning under implementeringsprocessen. Orsaken till detta kan vara bristande kunskap 
pga. det gap som finns mellan forskning och näringsliv (Katzeff, 1998; Hederstierna, 2003). 

Den nyckelfaktor som Heiskari (2008) tar upp, i form av utformandet av en kravspecifikation 
konsult och användare emellan, belyser Katzeff (1998) som ett visst riskmoment. Risken 
enligt Katzeff (1998) är att fokus kan skifta från användbarhet till mer tekniska aspekter av 
systemet. Respondent 5:s redogörelse för upplevelsen av alldeles för teknikorienterade 
konsulter i projektet realiserar denna risk, och resultatet till följd av detta blev förödande. 
Vidare nämner respondent 5 att användarna upplevde det svårt att identifiera vilka krav de 
hade på det nya systemet överhuvudtaget. Clavadetscher (1998) bekräftar detta och menar att 
svårigheten ligger i att användarna inte vet hur de skall gå tillväga med kravutformningen då 
det inte finns någon färdig produkt i det inledande skedet av implementeringsprocessen. 
Respondent 3 håller med om detta som ett problem, och hänvisar till den mindre kundens 
okunskap kring affärssystemsprojekt och implementeringsprocessen.   

En annan svårighet är att kravspecifikationer traditionellt sett skrivs på ett språk som är 
utvecklarens. Detta bidrar till att användare känner sig i underläge och inte delaktiga i 
framtagandet av det system som de sedan ska använda (Katzeff, 1998). Respondent 5 vittnar 
om detta då konsulten i det aktuella projektet var teknikfokuserad och således inte kunde 
förmedla rätt information till användarna. Respondent 4 menar att ett enkelt sätt att undvika 
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att situationen blir sådan är att konsulten fattar sig så enkelt och kort som möjligt. Respondent 
5 berättar att entusiasmen var stor hos användarna i början av projektet, men då användarna 
tappade förståelsen för nyttan av det nya systemet försökte de istället omvandla de gamla 
arbetssätten till det nya systemet. Katzeff (1998) nämner att det finns en risk för ett sådant 
scenario. Respondent 2 (slutanvändare) antyder att det är svårt att tänka om och se de invanda 
arbetsrutinerna i nya banor. Respondent 4 menar dock att det kan finnas en finess med att inte 
omarbeta affärsprocesserna för radikalt. Förändringen är stor som den är och det kan vara en 
trygghet för användarna att känna igen sig i arbetsprocesserna. 

Andersson (2001); Katzeff (1998) menar att det är viktigt att konsulten kan påvisa nyttan med 
förändringen som en affärssystemsimplementering innebär. Respondent 3 håller med och 
menar att det vilar ett tungt ansvar på konsulten, helst i mindre projekt, att påvisa nyttan med 
att involvera användare för att underlätta för förändringen. Respondent 4 menar att om inte 
leverantören lyckas övertyga kunden om nyttan med att implementera ett nytt system riskerar 
projektet att stöta på motstånd.  

Respondent 5 understryker vikten av att det nya affärssystemet måste vara förankrat bland 
användarna och i organisationen, något som Katzeff (1998) håller med om. Respondent 4 
lyfter fram företagsledningen som en viktigt faktor som färgar användarnas inställning till 
projektet och det nya systemet. Han menar att användarna är som barn som gör som de vuxna 
(företagsledningen) säger. Respondent 5 menar att förändringar alltid kommer stöta på 
motstånd, men att användarinvolvering är ett hjälpmedel som bidrar till att minska 
motståndet. 

  



 - 48 -

6 Slutsats och diskussion 
I detta avslutande kapitel presenteras svaret på studiens frågeställning. Först förs en 
allmän diskussion kring arbetets gång och reflektioner som gjorts. Därefter redogörs 
för studiens slutsats. Slutligen ges förslag på vidare forskning inom ämnesområdet. 

6.1 Diskussion 

Att användarinvolvering var ett brett begrepp var vi medvetna om innan denna studie startade, 
och arbetet har ytterligare bekräftat att så är fallet. Användarinvolvering under 
implementeringsprocessen av affärssystem tenderar att flyta samman med processens 
intressenter och ibland har det varit svårt att dra gränsen för vad som rör användarinvolvering 
i sig, intressenterna och själva affärssystemsimplementeringen. Detta då användarinvolvering 
i implementeringsprocessen av affärssystem är, som vi upplever det, ett nät av samtliga av 
affärssystemet berörda intressenter, vare sig de ska använda det eller konsultera det. Med 
andra ord kan det vara svårt att exakt definiera var någon inblandad avslutar och någon annan 
tar vid. Allt blir till slut "användarinvolvering", och det är just det som gör ämnet så 
intressant.    

En reflektion som gjorts angående slutanvändaren  är att han eller hon i mångt och mycket 
inte besitter den kunskap som studien har visat att användarinvolveringen generellt sett 
kräver. Respondent 2 (slutanvändare) antyder detta när hon berättar att det var avgörande för 
implementeringsprojektet att konsulten kunde ta projektet till deras (användarnas) nivå och 
förklara hur arbetet skulle gå till. Detta för att, som respondenten berättar, få personer på 
företaget hade erfarenhet av affärssystemsprojekt tidigare.  Respondent 3 (konsult) antyder 
samma sak när han berättar att företag, och i hans fall mindre företag, kanske inte har en aning 
om hur affärssystem fungerar och är uppbyggda överhuvudtaget vilket gör det än svårare att 
involvera användare från mindre företag under en implementeringsprocess. 

En annan intressant, och ganska förvånande upptäckt var att respondent 3 menar att de inte 
arbetar efter en given struktur under implementeringsprocessen utan att tillvägagångssättet 
kan skifta från fall till fall. Dock får återigen hänsynstagande tas till att möjligheterna för stora 
administrativa implementeringsprojekt ser annorlunda för det mindre företaget. Så som vi ser 
det innebär sådana mindre projekt inte mindre antal steg i implementeringsprocessen generellt 
sett. Begränsningarna ligger istället i tid, pengar och kunskap hos kunden. Detta anser vi vara 
ett tydligt framträdande problem. 

Vad beträffar fördelningen av respondenterna noterade vi ganska tidigt efter det att samtliga 
intervjuer var genomförda att vissa av respondenternas tankar och åsikter var mer insiktsfulla 
och innehållsrika än andra. Noterbart var helt klart att de båda respondenterna som var 
konsulter (respondent 3 och 4) hade betydligt mer insikt i ämnet användarinvolvering, och då 
helst respondent 4. Vi anser att det naturligt blir så eftersom de båda arbetar professionellt 
med affärssystem och har stor erfarenhet av implementeringsprojekt. Av de andra 
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respondenterna var de respektive implementeringsprojekten som legat till grund för 
intervjuerna den första erfarenheten av en affärssystemsimplementering, vilket självklart 
medförde att kunskapen kring implementeringsprocessen och användarinvolvering inte var 
lika stor hos dessa. Resultatet av detta faktum blev att konsulternas åsikter tenderade att bli 
något mer framtonade i analysdelen av studien. Detta i sin tur kan leda till att resultatet 
omedvetet blev något vinklat utifrån konsulternas synvinkel. Vi har dock varit medvetna om 
detta och anser oss ha arbetat utifrån målet att inte förbise någon respondent framför någon 
annan. 

Vi har även reflekterat över definitionen av "företagsledning" under vår studie. Vi anser att vi 
fått mycket god insikt i företagsledningens avgörande roll, men är samtidigt medvetna om att 
en intervju med t.ex. en VD på ett av företagen kanske skulle bringa ytterligare en dimension 
av företagsledarens roll och tankar inför och under ett implementeringsprojekt. Samtidigt 
anser vi att det framkommit att företagsledningens roll ofta är den som beställaren av det nya 
affärssystemet och att det sedan är projektledningen på företaget som administrerar det 
handgripliga arbetet med projektet. Undantaget är då mindre företag, som kanske rent av är 
enskilda firmor där ägaren är den enda anställda. I ett sådant fall skulle det vara intressant att 
höra honom eller hennes åsikter om affärssystem. Men samtidigt, efter att ha hört respondent 
3 berätta om den bristande kunskapen kring ämnet i mindre företag, ställer vi oss frågande till 
om det skulle gått att dra några slutsatser utifrån en sådan begränsad kunskapsbas? Detta är 
förstås spekulationer, och kanske föremål för en mer vinklad studie mot just 
affärssystemsimplementeringar i mindre företag.    

6.2 Slutsats 

Vårt syfte med denna studie har varit att identifiera avgörande faktorer för en lyckad 
användarinvolvering vid implementeringsprocessen av ett affärssystem. För att kunna 
identifiera dessa faktorer kartlade vi först var i implementeringsprocessen av ett affärssystem 
användarna involveras, för att sedan kartlägga hur de involveras. Då användarinvolvering 
enligt Vilpola (2008) inte endast innefattar slutanvändarna av systemet, utan tre intressenter; 
konsulten, företagsledningen och användaren, ämnade vi även att identifiera roller som dessa 
tre intressenter har vid användarinvolvering i implementeringsprocessen. I inledningen av 
denna studie ställde vi oss följaktligen frågan: 

 "Vilka faktorer är avgörande för att lyckas med användarinvolvering i en 
implementeringsprocess av affärssystem?". 

Vilken slutsats har vi då dragit av vår studie? För att lyckas med användarinvolvering i 
implementeringsprocessen av affärssystem menar Katzeff (1998) att ett tidigt fokus ska läggas 
på användarna av affärssystemet, dvs. involvera användarna tidigt i 
implementeringsprocessen. Att döma av de  intervjuer vi genomfört där resultatet av 
implementeringen varit av lyckad  karaktär (Hestra Inredningar, respondent 1 och 2) har det 
tydligt framgått att ett tidigt fokus på användarna funnits. Utifrån The Bancroft model (Parr & 
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Shanks, 2000; Sharp et al., 2004) innebär det att användarna bör involveras redan i steg 2, där 
användarna arbetar med att kartlägga verksamhetens nuvarande processer för att sedan i steg 3 
försöka skapa sig en bild över hur användarna skulle vilja arbeta. Det tidiga fokuset leder till 
mer överensstämmande krav, något som både teori och empiri vittnar om. Dessutom styrker 
studien teorin (Bhatti, 2005; Holland & Light, 1999; Lau, et al., 2003; Sharp et al., 2004) om 
att kravutformningen inte ska spegla det gamla arbetssättet, utan att användarna ska försöka se 
nya sätt att utforma de gamla arbetsprocesserna. Detta för att få ut en större nytta av det nya 
affärssystemet. Vad som sedan framkommit är att om kraven identifieras och bekräftats av 
användarna tidigt, är nästa steg för användarinvolveringen i implementeringsprocessen 
utbildning och träning. Enligt The Bancroft model (Parr & Shanks, 2000; Sharp et al., 2004) 
sker utbildning av användarna först i det sista steget; steg 5, men vi har funnit att träning och 
utbildning är något som bör ske fortlöpande under hela implementeringen, som bekräftas av 
teorin (Bhatti, 2005; Lau et al., 2003; Holland & Light, 1999) som en kritisk 
framgångsfaktor,. 

Vi anser att empirin bekräftat den teoretiska referensram som legat till grund för studien vad 
beträffar de fördelar som kan dras av användarinvolvering. Empirin bekräftar de två, enligt 
teorin, mest framstående positiva effekterna av användarinvolvering; förbättrad systemkvalité 
(Heiskari, 2008; Leonard-Barton & Sinha, 1993; Thavapragasam, 2003) för det nya systemet 
och ökad användaracceptans (Heiskari, 2008; Leonard-Barton & Sinha, 1993; Marakas & 
O'Brien, 2006; Thavapragasam, 2003). Dock har empirin visat på att användarinvolvering inte 
alltid är att föredra vid affärssystemsimplementeringar. Då Baroudi et al. (1986); Malhotra 
och Temponi (2010) framhåller att användarinvolvering ofta är synonymt med kostnader i 
både tid och pengar, har en del av empirin pekat på att mindre implementeringsprojekt med 
stramare budget och tidsramar kan tjäna på att inte involvera användarna, eller att i alla fall 
minimera användarinvolveringen. Anledningen till detta är att den tiden som tjänas in på att 
inte involvera användarna istället kan användas till de korrigeringar och fel som dyker upp i 
slutet av implementeringsfasen på grund av den uteblivna användarinvolveringen.   

Enligt vår tolkning av konsultens roll (Andersson, 2001) är att det framstår som om ansvaret 
ligger på konsulten att involvera användarna, men vår empiri säger oss att ett stort ansvar 
även ligger hos användarna att verkligen lägga ner tid och inte bara passivt låta sig ledas av 
konsulten genom implementeringsfasen. För att kunna lägga ner den tid som detta ansvar 
kräver, ställer det i sin tur kravet på att företagsledningen frigör denna resurs i form av tid för 
den involverade användaren. Vi anser därför att konsulten i sin tur har en viktig uppgift i att 
informera företagsledningen om tidsaspekten, som bekräftas av Andersson (2001). Detta för 
att företagsledningen ska få ett större medvetande om denna faktor och inse att det inte bara är 
att "involvera användarna" och att implementeringen sedan går som på räls. Det har med 
andra ord visat sig, i enlighet med Hederstierna (2003), att alla tre intressenter; konsulten, 
företagsledningen och slutanvändaren, måste fungera tillsammans för att 
användarinvolveringen ska leda till ett bra implementeringsresultat. Dessa tre intressenter är 
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således helt beroende av varandra. Brister någon av intressenterna i de roller de har, har vår 
studie visat att resultatet av användarinvolveringen i sin tur riskerar att stjälpa hela 
implementeringen av det nya affärssystemet.  

Konsulterna och deras ansvar för att säkerställa en fungerande användarinvolvering är för det 
första att kunna identifiera och kartlägga kundens affärsprocesser, vilket bekräftas av 
Hederstierna (2003). För det andra ansvarar konsulten för att upprätthålla en effektiv och 
tydlig kommunikation med de övriga intressenterna. De måste bland annat kunna leda 
användarna igenom deras arbete vilket kräver att de kan förklara hur arbetet ska gå till med ett 
språk som användarna kan förstå, som bekräftas av Andersson (2001); Katzeff (1998).  

Användarna måste från sin sida bidra med engagemang och viljan att förändra, samt vara 
beredda på att arbeta väldigt hårt under perioden för implementeringsprojektet. Vad beträffar 
den enligt Bhatti (2005); Holland och Light (1999); Lau, et al. (2003); Sharp et al. (2004) 
nämnda kritiska faktorn "förändring av affärsprocesser" har studien visat att när de inblandade 
i ett implementeringsprojekt lyckas med arbetet att förändra och anpassa affärsprocesserna till 
det nya affärssystemet blir nyttan maximal. Studien indikerar dock att förändring av 
affärsprocesser inte alltid bör ske under implementeringsprocessen, utan kan genomföras en 
tid efter det att projektet är avslutat. Slutsatsen underbygger vi med Castellano et al. (2007); 
Haft et al. (2003) beskrivning av förändringsarbetet som en tröskel för användaracceptansen, 
som även ökar komplexiteten och därmed riskerna.  

Studien har bekräftat det Hederstierna (2003) beskriver, nämligen att företagsledningen måste 
från sin position göra det möjligt för användarna att under implementeringsprocessens gång få 
avlastning från sina normala arbetsuppgifter. Dessutom är det viktigt att företagsledningen 
sätter sig in i projektet mer helhjärtat och inte bara verkställer projektstarten. Detta anser vi 
framkommer i studien då företagsledningen är den som färgar resten av verksamhetens 
anställda i form av inställning till implementeringsprojektet. Visar företagsledningen ett 
minimalt intresse för implementeringen av det nya systemet har studien visat att det finns en 
risk att de användare som involverats kommer bistå med samma bristande intresse. 

Sammanfattningsvis har studien bekräftat följande, enligt teorin, avgörande faktorer för 
användarinvolvering vid implementeringsprocessen av ett affärssystem: 

• Användarna bör initieras på ett så tidigt stadie som möjligt i 
implementeringsprocessen för att bidra med processkartläggning av nuläget, samt 
utformning av framtida affärsprocesser som ligger till grund för kravspecifikationen. 
Detta för att maximera nyttan av affärssystemet. 

• Användarinvolvering kräver resurser i form av tid och pengar. Företagsledningens 
"möjliggöranderoll", dvs. att frigöra dessa resurser, är helt avgörande för om 
användarinvolvering ska bidra projektet på ett positivt sätt.  
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• Kravet på konsulten är att ha god verksamhetsförståelse tillsammans med ett tekniskt 
kunnande, och kunna kommunicera på de övriga intressenternas kunskapsnivå genom 
hela implementeringsprocessen. 

• Utbildning av användarna i det nya systemet bör ske kontinuerligt under hela 
implementeringsprocessen. Detta bidrar till en större acceptans av det nya systemet 
samt förbättrar systemkvalitén i form av ökad kunskapsbas hos användarna och 
således mindre supportbehov efter det att implementeringsprojektet avslutats. 

Studien har bidragit med följande kunskap inom området för användarinvolvering vid 
implementering av ett affärssystem: 

• Ett större krav bör ställas på användarna under implementeringsprocessen. 
Användarinvolvering handlar inte bara för användarna att bli "involverade". 
Användarna måste informeras om vikten av att de lägger ner den tid som behövs i 
form av utbildning parallellt med det arbete som systemleverantören lägger ner på 
utveckling och design av det nya affärssystemet. Detta för att användarna ska vara 
redo att använda det nya systemet den dagen det sätts i drift. Har användarna inte lagt 
ner den tid som förutsatts på utbildning har studien visat på risken för stora 
merkostnader för företaget i form av extra konsultarbete och haltande produktion.  

Denna studies bidrag till ämnesområdet för användarinvolvering vid implementering av ett 
affärssystem anser vi i första hand vara ett nyttigt kunskapsbidrag. Kunskapen om att kravet 
på de involverade användarna sträcker sig bortom att enbart vara "involverade" anser vi vara 
något som är nyttigt för framförallt företagsledning och slutanvändarna själva att ta del av. 
Med den insikten hos företagsledning och slutanvändare redan innan 
implementeringsprojektet startar anser vi ökar förutsättningarna för en lyckad 
affärssystemsimplementering, och att nyttan av det nya affärssystemet bidrar verksamheten på 
ett önskat sätt.  

6.3 Förslag på vidare forskning 

Vi anser båda att användarinvolvering som begrepp och ämne inom området för affärssystem 
är mycket intressant, och något som vi tror i framtiden kommer att vara ett självklar del av 
affärssystemsimplementeringar. Och då kanske inte just bara inom ramen för affärssystem 
utan inom många olika slag av systemutveckling. Systemutveckling är i våra ögon uppdelad i 
två delar; de som kan system och de som ska använda det. Att bygga en bil som inte den 
potentielle föraren kan köra hade varit otänkbart inom ramen för biltillverkning, och samma 
regel stämmer väl överens med affärssystem i vår mening. 

Men användarinvolvering ställer inte bara tekniska och verksamhetsmässiga krav, utan även 
till viss del psykologiska krav på de inblandade. Just denna aspekt ser vi som extra intressant 
då gruppdynamik och ledaregenskaper tillkommer som två intressanta ingredienser som i 
många fall säkert kan spela en avgörande roll för ett lyckat resultat. Vem är det egentligen 
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som är ledaren i ett implementeringsprojekt? Det är en fråga som i vissa fall inte är helt enkel 
att svara på, och som obesvarad i förlängningen kan ställa till ordentliga problem vid 
implementeringar av affärssystem. Detta anser vi kunna vara ett förslag till vidare forskning. 

Precis som vi nämnt tidigare i studien skiljer sig förutsättningarna enormt mellan stora företag 
som implementerar nya affärssystem och det mindre företaget, kanske en enskild firma. I våra 
intervjuer med respondenterna har det bland annat framkommit att trenden idag är att även det 
mindre företaget behöver implementera ett affärssystem för att dels vara konkurrenskraftigt, 
och dels för att omvärlden idag i många fall kräver det. Därför anser vi att ett annat förslag till 
vidare forskning inom ämnet för användarinvolvering i affärssystemsimplementeringar skulle 
kunna vara att se på just användarinvolvering vid  implementeringsprocessen i mindre företag 
specifikt.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 

Generell bakgrund 

Hur gammal? 

Utbildning? 

Tidigare erfarenhet av affärssystem? Vilken utsträckning? 

Vilken roll har du haft i projektet? 

 

Affärssystem 

Vilka affärssystem har du jobbat med? 

Hur ser marknaden ut för affärssystem? Trender? 

Hur ser graden av egenutvecklade/anpassade system ut kontra färdiga standard system? 

 

Implementeringsprocessen 

Vilka bestämda steg och arbetsrutiner? 

Vad startar implementeringen, och vad avslutar den? 

Hur skulle Du definiera implementeringsprocessen? 

Hur lång tid tar implementeringsprocessen? 

Arbetar ni med Business Process Change (BPC), och i så fall hur? 

Vilka kritiska framgångsfaktorer kan Du identifiera? 

 

Intressenter 

Konsulten 

Vilken nyckelroll anser du dig ha i projektet?  

Hur viktigt är det att på ett tidigt stadium lära känna företaget och de inblandade? 

Hur arbetar du med att sätta dig in i verksamheten? 

Hur arbetar du med rollfördelningen i projektet? Problematik? 

Hur arbetar du med att kommunicera med övriga intressenter i projekt? 
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Företagsledaren 

Har du initierat något IT-projekt tidigare? Erfarenhet av detta? 

Vilken roll har du haft vid implementeringen av affärssystem? 

Hur arbetar du med att involvera dina medarbetare i projektet? 

Användaren 

Vilken roll har du haft vid implementeringen av affärssystem? 

Har du tidigare erfarenhet av användarinvolvering? 

Anser du det viktigt att få delta med input gällande det system du dagligen kommer arbeta 
med och i? 

Hur upplever du kommunikationen med övriga intressenter i projektet? 

Vilken nivå av involvering anser du dig haft – informativ, konsultmässig, deltagarmässig? 

 

Användarinvolvering 

Hur utses användarna som involveras i implementeringsprocessen? Hur många? Bakgrund? 

På vilket sätt har du blivit involverad i projektet? 

Hur ofta har ni träffats? (intressenterna) 

Hur har kommunikationen sett ut mellan intressenterna? 

Vilken kunskap känner du att du bidragit med? 

Varför anser du att det är viktigt att tillämpa användarinvolvering? 

Vilka svårigheter har du stött på med användarinvolvering? 

Ser du några negativa/positiva effekter? 

Vilken nytta anser du går att koppla till användarinvolvering? 

Hur upplever du relationen med andra intressenter – konsult/användare? 

Finns det något som du anser är viktigt att tänka på i samband med användarinvolvering? 
Lärdomar? 
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